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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
/@� ÒXالعا َربَّ يا َعلَينا ْل ÙÎ Òº ,@Ì Ù»تَُع َوَ� Ì Ù»َي َربِّ

ا�@/ َهدانا أن لَْو� َ تديى Ö Òyل كنّا وما Gذا َهدانا الّذيى � ا¡مُد
الطّاهريَن وآله Tّمٍد Ëºالقا ãèالنّبيِّ�أ Òkخا َخلْقه Öع�َخ� وَصلواتُه@وَس0مُُه

اXعصوم�@/
ã| 6@التحقيق كتاب من الثـالث با�زء وتوفيقـه وقّوته ا� Mول فنبدُأ وبَْعـُد@:

اòاء@/ حرف وأّوله C@hالكر القرآن @كلFت
وما وخ�معـ�@, خ�موفِّق ٕانّه أ�مر هذا ã| وأستمّدُه وجّل عّز اَ� Ôوأستع�

/@oا¡ك العزيز ا� عند من ٕاّ� Í½الن
اXصطفويى حسن
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفاòاء

خبأ@:

وترك اòابية@, ومنه س�ته@, َنَفع@: باب من مهموز َخبْأً َء ãÏ¿ال َخبَأُت ـ مصبا
والتشديد حفظته@, وَخبأته@: ع�أ�صل@, زت ÔY ا Ø[ور ا�ستعFل@, لك$ة Hفيفاً اGمزة
يكون وقد صوف أو َوَبر من يُعمل ما با@: ßòوا ,@ Ñ ß(ُخ Xا Ëºا واòبء@: ومبالغة@, تكث�
د ß̀ قعد@: باب من خبُّواً الناُر وَخَبت وأ@كسية@, ِكساء مثل أخِبية وا�مع َشعر@, من

باGمزة@/ ويُعّدي ا@, Ô{G
بأَة@: Ôòوا َخبْأً@/ أخبَؤه ء ãÏ¿ال َخبَأُت fن@ذلک ء@, ãÏ¿ال�ع�س يدّل خبأ@: ـ مقا
ٕاذا ذلک كّل وHّبيُت@, وخّبيُت ٕاخباًء أخَبْيُت تقول باء@, ßòا الباب ومن بَأ@, ÔH ا�ارية

ِخباًء@/ ذَت ØHا
وأخرَج ازن@, ÒUو Ñèا ÒU ولف0ن َخبايا, حاجته@,@وله ليوم خبأها َخبيئة له ـ أسا
ونساء بَّأة@, Ò ÔU النباَت@,@وخبّأُت@ا�اريَة@,@وجارية اXطُر أ�رض@,@أيى َخْبَء Êء Ú»ال َخْبُء
منه@, است�ت ف0ن من واختبأُت إ�ط0ع@, بعد نس ÔH ُخبْأَة@: وامرأة بَآت@, Ö ÔUو بَّآت Ò ÔU
من خابية وله حاَجيْتُک@/ وخابأتُک@: عنه@/ سألته Øj شيئاً له عّميت ٕاذا له@: واختبأُت
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خبأ ٨

وَخواٍب@/ َخّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡واّس تدركه � Mيث الشديد ا�ستتار هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الس�مطلق فٕاّن واòدر@: 0òوا �الس ماّدة عن وتف�ق Øñتتم القيد وwذا الظاهرة@/
عن اXانعة ا¤دوديّة مفهوم فيه يؤخذ در Òòوا الظهور@/ مقابل ã| فاء Òòوا ا�سـتتار@/

والتحّرك@/ التظاهر

فـون ÔH ما وَيعلَم ْرِض وأ�َ وات مى السَّ ã| ْبَء Òòا ِرُج ÔO الَّذيى ِ"ِ َيْسـُجدوا أ@ّ�
/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما

اXعادن تكّون من Mواّسكم@, �@تدركونه rعنكم@وأن وUفياً مستوراً كان ما أيى
اXراتب وبروز اXواليد وخروج الفعليّة ٕا5 قواها وظهور وإ�نسان وا¡يوان والنبات
واòلق فيشمل@قاطبة@التكوين العلويّات@وفzا, من من@ا�ستعدادات@وفيضان@الفعليّات

والروحانّية@/ اXاديّة nالعوا ã|وإ�فاضات وإ�نشاء
بقوله@: ولوط \ود قوم جريان ذ@كر اXع9بعد هذا توضيح ٕا5 تعا5 وأشار

ذاَت َحدائَق به فأنَبتنا ماًء Êء Ú»ال ِمَن َلكُم وأ@نَْزَل رَض وأ�َ واِت مى السَّ َخَلَق ن َأمَّ
يُب ÔN أمَّن ///@ ÒãÏ ßºَروا ا ÒG َوَجَعَل أuاراً ا ÒG?ِخ َوَجَعَل َقراراً رَض أ�َ َجَعَل ن أمَّ wجة@///
ُيرسُل وَمن والبَْحِر Ù Òال� ُظلFِت ã| ديكم Òvأمَّن ///@ وَء السُّ َوَيْكِشُف َدعاُه ٕاذا ضطرَّ ÔX ا
.@@٢٧ ـ وأ�رِض Êء Ú»ال ِمَن َيرُزقكُم َوَمن ُيعيدُه Ú Ôj لَق Òò ا َيبدَأ ن أمَّ ¿Ìا@/// بُ ياَح الرِّ

/@٦٠
وغ�ها@/ واòدر 0òا دون اòبء بكلمة التعب� لطف فظهر

باعتبار باء@: ßòوا واòمود ا¡فظ مع9 ع� اXاّدة هذه ٕاط0ق أّن أيضاً وظهر

www.attaweel.com



٩ خبت

اòفاء@, من وقريبًة مستورة كوuا من يقرب النار و`ود وساتراً@, حافظاً باء ßòا @كون
@خ)@/ @ـ راجع كذلک@, ا¤فوظيّة أّن Fك@

مبالغة بَأ Òòا ã0ف العادل@, ع� كالعدل مبالغة ع�ا¢بو مصدراً ْبء Òòا وٕاط0ق
اòبيئة@/ من زائدة

ا�واهر من ãæإ�مكا الوجود مراتب bيع ع� وcوله ْبء Òòا عموميّة وأمّا
ف0 وIقَّقت@: وَظهرت اُخِرجت Øj والgون واòفاء �الس ã| كانت ٕاذا وأ�عراض

فzا@/ اXقام بسط اXقام ãÏÉيقت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبت@:

Ì Ù¿ َوبَ تعـا5@: قال قلبـه@, وخشع � خضع ٕاخـباتاً@: الرجُل أخبـَت ـ@ مصبا
الُمخِبتين@/

ٕاذا ٕاخـباتاً@, بت ÔO أَخبَت يقال خشوع@, ع� يدّل واحد أصل خبت@: ـ@ مقا
وهو Çبت Òòا من وأصله الُمخِبتين@/ Ì ßØ¿ َوبَ ذ@كره@: عّز قال تعا5@, �ِ وأخبَت خشع@/

wا@/ نباَت � اXفازة
وفيه /@� اòشوع وإ�خبات رمل@/ فيه أ�رض من ØDطمXا ْبت@: Òòا ـ@ صحا

لَكْلب@/ ماٌء أيضاً ْبت Òòوا تواضع@/ أيى َخبْتٌة
Lو نزله أو ْبَت Òòا قصد الرجُل@: وأخبَت أ�رض@, من ØDطمXا ْبت@: Òòا ـ مفر
َوأخَبتوا تعا5@: ا� قال والتواضع@, اللِّ� استعFَل إ�خبات استعمل Øj وأSَد@, أÎºَل
ِعبادته@/ عن �يَستكGون Lو اXتواضع�, Ìالُمخبتين@أيى Ù¿ َوبَ م@/@وقال@تعا5@: Øwَر ٕا�@
ã|بوطGا من قريب هنا وإ�خبات وHشَع@, Òتل� مأيى Ôwُقلو لُه فُتخِبَت تعا5@: وقوله
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خبت ١٠

ا"@/ َخشيَِة ِبطِمن Ö Òv ا ÒX ِمyا َوٕانَّ تعا5@: قوله
اXطمئـّنة@/ الواسـعة البُطون وهيى وُخبوٍت أ�رض من َخْبت ã| @نزلوا ـ أسا
اطمأنّوا م@: Ùwر ٕا5 أخبَتوا ا£از ومن أصَحروا@/ مثل ْبت Òòا ã| صاروا القوم@: وأخبَت

بت@/ ÔU وقلبه وٕانصات@, وخضوع وٕاخبات Rشوع ã Ùيص� وهو ٕاليه@,
وقيل باZ�ٕان@, ØDطمXا هو بت Ô¢ا أّن وإ�خبات@: ب�اòضوع الفرق ـ الفروق
اXؤمن مثل اÒXدح أÊºء من وهو والسكون للطاعة ا0Xزم وقيل بالعبادة@, ا£xد هو
يص�ٕا5 أن إ�خبات وأصل وذمّاً@/ مدحاً يكون ٔ�@نّه اòضوع وليسكذلک ,@ ãLّتXع�وا فإ�خبات ٕاS5د@, صار ٕاذا أSَد تقول Fك الواسعة@, اXستوية أ�رض وهو َخْبت

استواء@/ ع� اXستمّر اòضوع هو ا�شتقاق يوجبه ما
ما وهو ُخبوت وbعه Tضة@, عربيّة بت Òòا الليث@: قال ـ ٣١٠ . ٧ الxذيب
واّتسع@/ أ�رض من اطمأّن ما اòبت @:@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال أ�رض@/ بطون من اتسع
الناس@, الُمخِبتمن ومنه ,@ ã0خ ٕاذا ذ@كره وخبت ,@ ØDطمXا Ø ã0òا ْبت Òòا :@ ّ العدويى وقال

ٕاليه@/ ٕاطمأّن ربِّه@: ٕا5 أخبَت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@/ أو ماّديّاً اLطاط@, اKفاُض وGا Tّل من ØDطمXا اXتَِّسع هو اòبت أّن
أّن ٕا5 مضافاً الxذيب@, ã| Fك ّ الوطيى العميق الواديى هو بعÎÉم@: قال اللحاظ وwذا
من قريبة كلFت من يستفاد ا�Kفاض ٕاّن وأيضاً ا�Kفاض@, ي0زمه ØDطمXا اXتّسع
/@0òوا فت Òòوا واòسأ واòشوع واòضع واòّر واòفص كاòبط اòبت@, مواّد

وقيامه الفاعل ٕا5 اXفهوم نسبة أيى واS�ٕاد@, كإ�صحار فهو إ�خبات@: وأمّا
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١١ خبث

به@, وتلبّسه بالفاعل وقيامه ْبت Òòا نسبة معناه فيكون ا¡يثّية@, هذه فيه وي0حظ به@,
فيه@/ والNول والدخول مع9الورود وهذا

ويتخلّص ØDفيه@ويطم @يستقّر ØOح ØDمطم متّسع الNول@ٕاT@5يط فإ�خبات@هو
اÇZ�ٕان حقيقة اXع9 هـذا وي0زم وال�ّدد@, وا�خت0ف وا�Lـراف ا�ضطراب عن

ا��يات@: ã| Fك والتسلoوالطمأنينة
/@٥٤ . ٢٢ ـ م Ôwُقلو لَُه َفُتْخِبَت ِبِه فيؤِمنوا
/@٣٤ . ٢٢ ـ الُمْخِبتين Ì Ù¿ وبَ أسِلُموا َفلَُه

/@٢٣ . ١١ ـ م Ùwٕا�ر وأخَبتوا اِت ß¡ا الصَّ َوَعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن ٕانَّ
وٕا5 � واòضوع الطمأنينة Gم وحصل والطمأنينة@, اòضوع Tيط ٕا5 فNلوا

الصا¬@/ والعمل اZ�ٕان نتيجة وهذا ا�@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبث@:

فهو اòباثة@, Ëº�ٕوا طاب@, خ0ف قُرب@: باب من ُخبثاً ء ãÏ¿ال َخُبث ـ مصبا
اXستكَره ء الرديى وع� نا كالزِّ ا¡رام ع� اòبيـث ويطلق خبيـثة@, Qواُ�ن خبيث@,
مثل تستخبثها العرب كانت ãOال وهيى اòبائث ومنه والبصل@, كالثوم رJه أو طعمُه
ء الرديى Hرجوا � أيى ـ ُتنِفقون ِمنُه بيَث Òò @ا موا َو�@َتيمَّ تعا5@: قال والعقرب@, ا¡يّة
وÇbع Sس@, أيى خبيث ء ãÏ¾و والغائط@, البول وأ�خبـثاِن ا�Çّيد@, عن الصدقة ã|
وbع ثالث@, FG يوجد يكاد و� وَضَعفة@, ضعيف مثل وَخبَثة وُخبَثاء ُخُبث اòبيث
وهيى َخبيث فهو wا@, ×æز قتل@: باب من ُبث ÒO باXرأة الرجُل وَخَبث َخبائث@, اòبيثة

/@ ØÌ¾و ُخبث ذا صاَر وأخَبث@: َخبيثة@,

www.attaweel.com



خبث ١٢

بَطّيب@/ ليس خبيث@أيى يقال الطِّيب@, ع�خ0ف يدّل أصل@واحد خبث@: ـ مقا
ã| فاòبيث الُمخِبث@, اòبيث من التعّوذ ذلک ومن ُخبثاء@, أصحابه كان ٕاذا@ وأخَبَث

ُخبثاء@/ وأعوانه أصحابه الّذيى والُمخِبث نفسه

مَعقـوً�@, أو سـوساً ÒT وَخساسـًة@, َرداءًة ُيكَره ما واÇòبيث@: الُمخِبث ـ مفر
ا�عتقاد ã| الباطل يتناول وذلک ا¡ديد@, َخَبث ري ÒV ا�اريى خلة الدِّ ء ديى الرَّ وأصله

الِفعال@/ ã| والقبيح اXقال ã|والكَِذب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ك0م ã| استعملت وقد الطِّيب@, Oالف ما هو اXادة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بيُث Òò ا َيسَتويى ُقل� يِّب@, الطَّ ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Ø!َح الطِّيب@: مقابل ã| أيضاً اXتعال ا�

يِّب@/ بالطَّ بيَث Òò ا لوا َتَتَبدَّ َو� والطَّيُِّب@,
أ�حكـام ã| أو َخبيثٍة@/ َكلمٍة َوَمَثُل الك0م@: ã| ٕامّا أنواع@: ع� اÇòبث ٕاّن Øj

يِّب@/ بالطَّ بيَث Òò ا ُلوا َتَتَبدَّ َو� وا��راء@:
َخبيثة@/ ٍة كََشَجَر ,@ Ò"للَخبيث بيثاُت Òò ا اXوضوعات@: ã| أو
والطَّيُِّب@/ بيُث Òò ا َيسَتويى ُقل� أعّم@: ã Øمع9ك� ã| أو

باِئَث@/ Òò ا َتعمُل كاَنت وأ�فعال@: أ�عFل ã| أو
يِّب@/ الطَّ ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Ø!ح واXقامات@: اXراتب جهة من أو

والغائط والبول أ�فعال@, ã| كالزنا أ�صل@, مصاديق من كلّها اXذكورة ãæعاXفا
الروا´@/ ã| والثُّوم والبََصل اXوضوعات@, ã|
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١٣ خ�

اòبث موضوع ٕاثبات ã| الGهان كٕاقامة اXزبورة@: ا��يات ã|بالطيب واXقابلة
بالعّلّية@/ شِعر ÔXا بالوصف ا¡كم وكتعليق اXوارد@, هذه ã|

/@١٠٠ . ٥ ـ بيث Òòا @ ك#ةُ أعَجبَک َولَو
يتحـقّق ØOح حاصلة وامتيازات زائدة وجـوديّة قيود ٕا5 Jتاج الطِّيب فٕاّن
Iقّقها فٕاّن روحانّية@, aيدة صفة كّل Iقّق ã|و والعلم ا�هل ã| Fك الطِّيب@, عنوان

قيد@/ ٕا5 Iتاج � صفة أو مرتبة كّل 0Rف زائد@, Ø ã|ٕاضا وقيد امتياز ٕا5 Jتاج
.@@٣ ـ الطَّيِّب ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Ø!ح َعلَيه Ôrأن َع%ما Ò"ؤمنXا لِيَذَر اُ" كاَن ما@

/@١٧٩

/@٣٧ . ٨ ـ الطَّيِّب ِمَن بيَث Òò ا اُ" ليَميز
وIقيق التثبيت ٕا5 Jتاج فٕانّه الطّيب ٕا5 بالنسبة يتحقّق ا Ø̂ ٕا ñا¦ي ٕاّن وقلنا
بل ,@ Òؤمنـ�Xا Òللطيِّب� كانت ØXا ا��يت� مورد ã| أ�@ك$يّة ولكّن الزائدة@, وصفته قيده
من ØñZو اòبيث ٕا5 ñا¦ي ينسـب أن فناسب لZ0ٕان@, متظاهرين كانوا bيعهم ٕاّن

اXؤمن�حقّاً@/ من اòبيث يفصل أيى ,@ Ùب�الطيّب�
واXورد@/ اXقام باقتضاء فٕانّه اXوارد@: سائر ã|بيثòا hتقد وكذلک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:
Ëºوا به@, خب� فأنا علمته@, ُخGاً@: قتل@, باب من ُه ÔGأخ َء ãÏ¿ال ُت ÒGخ ـ مصبا
وخGُت فخGته@/ ء ãÏ¿بال ف0ن ãæ ÒGوأخ أخبار@, وا�مع ,@ ÒGَخ به@: ويُتحّدث يُنقل ما
Oرج ما ع�بعض زاَرعة ÔXا وهيى ا¢ابَرة ومنه خب�@, وأنا للزراعة@, شققxا أ�رض@:

منه@/ Ëºا واGßòة امتحنته@, ]ع9 واختGته أ�رض@, من
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خ� ١٤

وُغـزر وَرخـاوة ل� ع� يدّل ãæوالثا العلـم@, فأ�ّول أصـ0ن@, :@Gخ ـ تعا5مقا وا� ,@Gوُخـ ِخGة بف0ن ã5 تقول ء@, ãÏ¿بال العلم GÔòا ـ@ فأ�ّول @/@C6@الك$ة
أ�@كّار@, واòب� اللّينة@, أ�رض وهيى اء ÖG Òòا ـ ãæوالثا ء@/ ãÏ¾ بكّل nعـا أيى َخب�@,
كّله@, الباب هذا Nريى هذا وع� ويُليyِّا@, ويُدمِّثها أ�رض يُصلح ٔ�@نّه هذا@, من وهو
أ�@ك$@, أو أ�قّل أو الثلث أو Gا بالنصف اXزاَرعـة فهيى عyا يى Ôu ãOّال ا¢ابَرة وأمّا
من ذ@كرناه الّذيى ومن /@Gَْخي Ëºا من مشتّق ا¢ابَرة قوم@: وقال أيضاً@, Gßòا له ويقال
ومن ُخبور@, وا�مع ,@Gَخ العظيمة زادة ÒXا وكذلک ,@ ÖGَخ الغزيرة للناقة قوGم الُغزر@:
ـ ا¡ديث ã|و ,@ Ù�َّالل النبات واòب� خب�اً@, بَد الزَّ تسميxم اللّ�@: من ذ@كرناه الّذيى
الشجر Òكث� َدفيئاً كان ٕاذا :@ ßGَخ ومكان الَوَبر@, واòب�@: اòب�@/ C6نقطعه ونستخلب
يش�vا الشاة وهيى اGÔòة شّذ ا ØWو الباب@/ قياس وهو أ�رُض@, ت ßGَخ وقد واXاء@,

مها@/ Ò¡ سون ويُقدِّ يذMوuا القوم
ُغزرها ã| الناقـة wا ويُشـبَّه ُخبور@, وا�مع العظيمة@, زاَدُة ÒXا :@ ÖG Òòا ـ صحا
وا�ستخبار ]ع9@, ته ØGوخـ بكذا وأخGتـه أ�خـبار@, واحد ÒG Òòوا اً@, ÖGَخ فتُسّمي
الَمْخـَبَرُة@, وكذلک الَمنظـر@, خ0ف والَمْخـَبر ,@ ØGالتخـ وكذلک ,@Gـòا عن السؤال
َخـباريى وا�مع در@, السِّ ُينبت القاع اء@: ÖG Òòوا الَمـرآة@, نقيض وهو أيضاً والَمْخبُرُة
بار@: Òòوا اُء@, ÖGوَخ ة ßGَخ وأرض ,@ Õ ßGَخ فهو اXوضع Ò ßGَخ يقال واGÒòاوات@, وَخباريى
ويقال ,@CاÎ»ٔ�نف والسباع اGوام Jتفره ما حر@: Ôا� b6ع َحرة ßا� ذات الرخوة أ�رض
ء@, ãÏ¿بال العلم واËº�ٕ@اGÔòوهو علمَت, من@أين أيى أ�مر هذا َت ÒGخ ِمن@أيَن أيضاً@:
من Oرج ما ببعض اXزارعـة وهيى ا¢ابَـرة ومنه أ�@كّار@, ب�@: Òòوا /@nالعـا ب�@: Òòوا
نقطع أيى اòب� نستخلب ا¡ديث@: ã|و النبات@, ب�@: Òòوا أيضاً@, Gßòا وهو أ�رض

علمک@/ ٔ�علَمّن أيى ك ÒGُخ ّن ÔGٔ�خ وقوGم الَوَبر@/ ب�@: Òòوا ونأ@كله@/ النبات
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١٥ خ�

ع� اXعلومات بكنه العلم هو GÔòا أّن :@GÔòوا ب�العلم الفرق ـ ٧٤ الفروق
حـقيقة عـرفَت ٕاذا َء@, ãÏ¿ال ُت ÒGَخ قولک من العلم@, ع� زائد مع9 ففـيه حقائقها@,

وَخب�@/ خاِبر وأنا ُخGه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ�حاطة بالتحقيق والعلم النافذ ا�ط0ّع هو اXاّدة@: هذه ã|@الواحد أ�صل أّن
ومشتقاtا@/ واGßòة ب� Òòوا GÔòوا وا�ستخبار ØGع9التخXا هذا ومن والدّقة@/

والعلم@/ ØGالتخ ٕا5 والوصول ا�ط0ّع وسيلة فٕانّه :@ ÓÊºبفتحت�ٕا Gòا وأمّا
ويتفّحص اXزروعة أرضه Tيَط دا_اً ØGيتخ الزارع فٕاّن الزراعة@: مفهوم وأمّا
اÇòاِبر فهو ودّقتـه@, نظره Iت وÇNعلها العارضـة واòارجيّة الداخليّة ا��فات عن

فzا@/ Iقيقَه hدÔXوا القسمة هذه ã| ØGتخXوا
هذه ع� ٕانّه حيث من الزارع أيى الكلمة هذه مفهوم ã| منظورة ا¡يثيّة فهذه
جعلت ãOّال أ�رض مyا يراد اللَّيِّـنة@, أ�رض وهيى اء ÖGـ Òòا مفهوم وكذلک الصفة@/
ãæعاXا اخت0ف يندفع وwذا اللّينة@, أ�رض مطلق � والتلي�@, والتحقيق النظر Iت

الكلمة@/ Gذه ذ@كرت ãOّال
ذاَت تكـون وهيى القوّية@, الكاملة الغزيرة الناقة أيى الناقة@: ]ع9 ÖG Òòا وأمّا
كـلمة فكأّن صابرة@, متحّملة وس�ها سلوكها وكيفيّة بوظائفها ومعرفة وفهم Qربة

مبالغًة@/ العادل@, ]ع9 كالعدل علzا أطلق مصدر ÖG Òòا
الغـزيرة النـاقة مصاديق من أّن فالظاهر الراوية@: ]ع9 العظيمـة زادة ÒXا وأمّا
ãæمعا من الراوية ع�بعضفجعلوا اشتبه قد ا¡يثيّة هذه ومن الكاملة@, الراوية الناقة
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خ� ١٦

ع� ]ناسـبته Øj الراوية@, البع� ع� أّوً� تطلق الراوية كلمة أّن Fك ,@ مسـتق0ًّ ÖG Òòا
الراوية@/ مطلق

/@٦٨ . ١٨ ـ اً Öُخ� ِبِه ْط ß ÔI Òn َع%ما Ôَتص� َو@َكيَف
دقيقًة@/ ومعرفة ÓFعل أيى

/@٧ . ٢٧ ـ Ò� Ò ßR ِمyا َسآتيكُم
ا¡ال@/ حقيقة عن واختبار علم فيه ما أيى

ِبعباِدِه ٕانَُّه َتفَعلوَن@, ا ß[ Õ+َخب ٕانَُّه َيْصَنعون@, ا ß[ Õ+َخب اَ" ٕانَّ َخب+@, َتْعملوَن ا ß[ َواُ"
ب+@/ Ò Òò َيومئٍذ م ß ßw م Ô Úwَر ٕانَّ َبص+@, Õ+َخب

ã| أنف«Îم ã| ما وبواطـن وصنائعهم وأعGFم أفعاGم Mقائق nعا تعا5 فهو
أعGFم@/ ودقائق قلوwم مكنونات من ء ãÏ¾ عليه 0O � وا��خرة الدنيا

وغ�Yا@/ والعارف oالعل دون باòب� التعب� لطف فظهر
َخب+@/ Õoَعل اَ" ٕانَّ ب+@, Òòا اللَّطيُف َوهَو ب+@, Òòا Ôoك Ò¡ا َوهَو

0O و� الث0ثة@, أ�سـFء wذه مقارناً العزيز ا� ك0م ã| اòب� Ëºا ذ@كر وقد
هيى فا¡gـة ,@Gـ Ôòا Nمعها والعلم واللّطف ا¡gة فٕاّن وبيyا@, بينه التناسب ã| ما

النفوذ@/ هو واللطف والتحقيق@, التدب�
/@٤ . ٩٩ ـ أخباَرها ُث دِّ ÔI َيومئٍذ

واقعّية@/ نافذة واط0ّعات دقيقة واختبارات Iقيقيّة علوم من فzا ما أيى
ã| ÒG Òòبا التعب� لطف وظهر وا¡ديث@, والرواية والنَّبأ ÒG Òòا ب� الفرق فظهر
يأت nو ـ َفَتَبيَّنوا ِبَنبَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕاْن ـ تعا5 وقال العزيز@/ ك0مه ã| استعFله موارد
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١٧ خ�

وتدقيق@/ Iقيق دون من الرواية يرويى فٕانّه الفاسق ليناسب ,@GÒòا بكلمة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ	@:
السعداَن@: إ�بُل ت ØbH باليد@/ ء ãÏ¿ال َخبط ع� يدّل واحد أصل :@bخ ـ مقا
بـيديه البع� ÍÈب ÖbÒòا ويقال@: /@ Òb Ôòا اòبّاُز Òbَخ ذلک ومن بأيدvا@, َخبطَتْه ٕاذا

أ�رض@/

واخـتbته@, bÔòا خbُت وقد اXصدر@, :@ Öb Òòوا يُؤكل@, الّذيى :@bÔòا ـ صحا
تاِمر مثل /@bُخ ذو أيى خاِبز ورجل ,@bـ Ôòا أطعمxم ٕاذا القوَم خbُت أيضاً ويقال
أ�رض بيده البع� ÍÈب :@ Öb Òòوا الشديد@/ وق السَّ Öb Òòا ّكيت@: السِّ ابن عن و�ِبن@/

ينضج@/ ØOح لّة ÒXا ã| عج�يوضع وهيى الطُّلَمة واbÔòة@: التشبيه@/ ع� وهو
وق السَّ :@ Öb Òòوا باليد@, الÍÉب :@ Öb Òòا ـ الليث قال :@bخ ـ ٢١٥ . ٧ الxذيب
الّذيى وال�اب ماد الرَّ ّلة@: ÒXوا ّلة@, ÒXا ã| @تُدفن ãOّال الطُّلَمة هيى ة Òb Ôòا أبو@عبيدة@: الشديد@/
اbÔòالَمْخبوز, :ñب Òòوا بّاز, Òòصنعة@ا باَزة Òòُت,@واbَخ مصدر Öb Òòالنار/@وا اُوِقد@@عليه
/@ بّازيى Ôòا Gا ويقال معروفة بَقلة بّاز@: Ôòوا /@bÔòا م Òxأطعم ٕاذا هم@, ßbالقوم@أخ وخbُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لّة ÒXا ã|ا¡بوب سائر أو الشع� أو ا¡نطة من ويطبخ يُنَضج Xا Ëºا Ò Öb Ôòا أّن
وسيلة@/ ّ بأيى أو

َخبّاز@/ وهو اً Öbَخ ßb ÒO bَخ فيقال ,@ ّ انðاعيى منه ا�شتقاق ٕاّن Øj
Öb Òòا فٕاّن Öb Òòا مفهوم من fأخوذ بيديه@: البع� ÍÈب أو ْبط Òòا مفهوم وأمّا
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خبط ١٨

كام0ً@/ ّمر ÔO ØOح جل بالرِّ أو باليد وÍÈبه وغمزه الدقيق عجن ي0زمه
الفصيح@/ ã|يثبت فلم الشديد@: ْوق السَّ وأمّا

/@٣٦ . ١٢ ـ اً Ö-ُخ ãÏºَرأ َفْوَق ُل ß Öaأ
Ô+ الطَّ فتأ@كُل فُيْصَلُب ا�Ðخر َوَأّما بقوله@: Cيوسف6ع قاله ما الرؤيا هذه وتأويل
والشـّدة والÍÉب الغمز aل عن عبارة الرأس@: فوق bـòا aل فٕاّن رأِسـه@/ ِمن
من اXطلوب ٕاّن وأيضاً الظَّهر@/ ع� ا¡مل هو :@ ّ العاديى وا¡مل الرأس@/ فوق والنضج
مـنه الط� وأ@كل العرف@/ عن خارج الرأس ع� وا¡مل يُْطَعم@, أو يُؤكل أن bòا
تسـتطعم منتظرة غ� حالة عروض ع� فيدّل متعارفة@, غ� حالة ع� يدّل أيضاً

مyا@/ الط�
للط�@/ غذاًء يوجب رأسه فوق Dف يكون حالة حدوث ع� يدّل أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبط@:

سقط فٕاذا أسقطُته@, ÍÈب@: باب من َخبْطاً الشجر من الورَق خبَطُت ـ مصبا
وحـقيقة أفسده@, الشـيطان@: وHبّطه كث�اً@, مسموع مفعـول@, ]ع9 فََعٌل َخَبط@, فهو

بيده@/ wÍÈا أ�رض@: Ôالبع� وَخَبَط الÍÉب@, ْبط@: Òòا
أ�رض Ôالبع� َخَبَط يقال وÍÒÈب@, َوْطء ع� يدّل واحد أصل خبط@: ـ مقا
Jمل وقد لَيْسقط@/ ا ÒwÍÒÈ ٕاذا وذلک الشجر@, من الورَق َخبَط ويقال ا@/ ÒwÍÒÈ بيده@:
Fيَقوُم كَ تعا5@: قال يتخّبط@/ إ�نسان كأّن باط@, Ôòا ا�نوَن يُشبه لِداء فيقال ع�ذلک
بطة@: ßòوا ِخبطة@/ غ�ه@: أو طعام من ãLب ا ßX ويقال /@ سِّ ÒXا ِمَن يطاُن الشَّ َيَتَخبَّطُُه الَّذيى
ا Øu@�ٔ أ�رض@, ã| الواسعة اXطرة بطة ßòا ٕاّن ويقال Zتنع@/ ف0 يتخّبط ٔ�@نّه القليل@, اXاء
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١٩ خبط

وNوز Pسمه@/ أ�رَض بط ÒO فٕانّه ,@mالنا اòابط@: ٕاّن ورويى ا@/ ÔwÍÉت أ�رض ِبط ÒH
اXاّرة@/ بطه ÒH َبط@, ÔO ٔ�@نّه به يى Ùd ا Ø̂ ٕا اòابط@: الشجاع يكون أن

وهيى َعْشـواء َخْبٌط قيل ومنه ا@, ÒwÍÈ َخبْطاً@: أ�رَض البعـ� َخَبط ـ صحا
طرح ٕاذا الّرجل@, وَخَبط شيئاً@, Ø}تتو � مَشْت ٕاذا بط ÒHضعف ب½Íها ã| ãOّال الناقة
ã9واختَـبَط ورقها@, لَيْسقط بالعصا wÍÈا ٕاذا الشجَر@, وخبط ِلينام@/ كان حيث نفَسه
الّرجَل وخبَطُت /@Cا�نعطاف يوجب 6ما غ�آ¼Íßة من معروفک يطلب جاء ٕاذا ف0ن
ّ أيى أيى هو@: لَيْل خاِبط ُّ أيى أدريى ما وقوGم بينgا@/ معرفة غ� من عليه أنعمت ٕاذا

أفَسده@/ الشيطان@: Hبَّطه منه@: تقول به@, وليس كا�نون باط Ôòوا هو@, النّاس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـالوطء ÇLوه أو بÍÉب إ�سـقاط هو اÇXاّدة هذه ã| الواحـد أ�صـل أّن
معقوً�@/ أو Tسوساً يكون أن من أعّم وLوه الÍÉُب وكذلک وإ�سقاُط والتأث�@/
أيى Çبوط ÒU وهو بالعصا@, خبطَه يده@, ّف ÔR Ôالبعـ� َخَبَط الورَق@, َخَبط بيFyيقال فا�امع أماتxم@, أيى اXنايا م Ô Öxَخبط ك«Ìته@, أيى الدواّب وخبطَتُْه الزكام@, أصابه

اXطلق@/ السقوط يوجب بنحو والتأث� إ�يصال هو
/@0O � Fك ã Øالك� أ�صل هذا ٕا5 يرجع ãæعاXا ã}وبا

باللّوازم@/ فتفس� واXرض@: وا�نون والنوم إ�فساد ـ oمفاه وأمّا
/@٢٧٥ . ٢ ـ سِّ ÒXا ِمَن يطاُن الشَّ َيَتَخبَّطُُه الَّذيى @يَقوُم F @كَ

خابطاً جعله أيى الشيطان خبّطه يقال واXتابعة@, ع�اXطاوعة تدّل تَفّعَل صيغة
َخبََطه@/ وتابََع الشيطاَن فطاَوَع أيى الشيطاُن فتخبّطه ه@/ Òغ�
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ومن ابتدائيّاً ليس الشيطان خبط أّن ٕا5 ٕاشارة اòبط@: دون بالتخّبط فالتعب�
اÇXورد@, واقتضاء وطلبه ومطاوعته الشخص ذلک بتبعـيّة بل واقتضاء@, مقّدمة دون
َم وَحـرَّ البيَع ا" وأَحلَّ با الرِّ ِمثُل البيُع ا Ú̂ ٕا قالوا م Úu@َبأ ذلَِک ية@: ا�� آخر عليه ويدّل

با@/ الرِّ

كقيام ٕاّ� معيشته ã|و حياته وٕ�دامة حياته ã| يقوم � با الرِّ آ@كل ٕاّن ـ واXع9
عـقله مغلوباً فصار واستق0له وتعقّله مقامه من وأسقطه ومّسه الشيطان خبطه من

تفّكره@/ وUت0ً تعقّله ومقهوراً
مـراتب أقوي وهو اXّس@, بصورة يتحقّق الشـيطان من الÍÉب أّن 0O@و�
ã0 َمسَّ ã Ùæأ َربَُّه ناَدي ٕاذ وأيّوَب وُء@, السُّ ã0 َمسَّ َوما ,@ ÛÍ ÛÉال النّاَس َمسَّ َوٕاذا ـ التأث�

/@ وُهنَّ سُّ Ò Ò] قبلأن ِمن الّشيطاُن@,
من اخت0ل ã| وصار الشيطان مّسه كمن با الرِّ آ@كل وكون ا¢بوطيّة حالة وأمّا

والدّقة@/ با¡ّس مyم يشاهد فقد اُ�مور@: والتدب�ونظم العقل جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبل@:
َخبَـله وقد والُبـله@, Cـقa ã| 6طول َوج ÒGكا وُش}ُه ا�نـون بْل@: Òòا ـ مصبا
ا�نون@/ أيضاً@: بَل Òòوا بَل@, ÔUو بول ÒU فهو ÍÈب@, باب من فؤاَده@, أذهَب ٕاذا زن@: Ô¡ا
أو أعضائه من عضواً أفسدَت ٕاذا بول@: ÒU فهو أيضاً@, ÍÈب باب من َخب0ًْ وَخبَلتُه

وا�نون@/ ع�الفساد يطلق بال@: Òòوا عقَله@, أذهبَت
يقال ا�Çنون@, ـبَل@: Òòفا أ�عضـاء@/ فساد ع� يدّل واحد أصل خبل@: ـ مقا
يده ُخِبلت ويقال أ�عضاء@, فساد بَل Òòوا ُخبَّل@/ وا�مع خابل@, Ø ã Ø9وا� ّن@, ßا� اختبله
شيئاً@/ عyم ã9يُغ � علzم َعناء أيى أهله ع� َخبال ف0ن ويقال واُفِسدت@/ قُِطعت ٕاذا

www.attaweel.com



٢١ خبل

ورجل القلب@, ã| شـ}ه أو جنـون بْل Òòا الليث@: قال ـ ٤٢٤ . ٧ الxذيب
والسـلطان وا¡زن الدهر خبله وقد معـه@, فؤاد � بَل@: ÔU ورجل َخبٌْل@, وبه بول ÒU
مُتَخبِّل فهو ,@ ãÏ¿Zكيف �@يدريى ØOح أ�عضاء فساد بْل@: Òòوا َخب0ًْ@/ ـ والداء ّب Ô¡وا
أ@كل من ا¡ديث@: ã|و النار@/ أهل وُعصارة نون Ôوا� الفساد بال@: Òòوا تَبَل@, ÔUَو َوِخبٌل
ã9ب ã| لنا ٕاّن العـرب@: من رجل وقال القيامة@/ يوم بال Òòا طينَِة من ا� أطَعمه با الرِّ

وأرُجل@/ أيٍد قطع أيى ـ ا�اهليّة ã| َخب0ًْ ف0ن
من اÒXفاصل اسـ�خاء بْل Òòوا بْل@, Òòا من الشـاعر@, الُمَخبَّل ـ ٢٥٦ ا�شتقاق

ا0Gك@/ بال@: Òòوا جنون@, أو ضعف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| كان سواء وان@, ÒGوا ا�س�خاء مطلق هو اXاّدة@, هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الباطنة@/ أو الظاهرة أ�عضاء

ã| والوجع القلب@, ã| والعناء اليد@, وقطع والُبله@, عضو@, ã| والفساد فا�نون@,
أ�صل@/ ذلک مصاديق من كلّها وه0@كه@: وضعفه عضو@,

الروحانيّة القوي ã| وا�س�خاء اGوان ماّدة عن عبارة فهيى بال: Òòا طينة Fوأمّا كَ ـ@ السابقة الكرZة ا��ية Ì Ù»يف ا¡ديث وهذا القيامة@, يوم ã| اXوجودة والشخصيّة
ّس@/ ÒXا ِمَن يطاُن الشَّ َيَتَخبَّطُُه الَّذيى يَقوُم

واòبت@/ اòبط من قريب اòبل ومفهوم
/@١١٨ . ٣ ـ َخباً� ُلوَنكُم يَأ@ � ُدوِنكُم ِمن ِبطانًَة َتتَِّخُذوا �َ

بال@عليكم@وٕايراد@اGوان@والضعف@وا�س�خاء Òòا@ ã|@ونTون@و�@يُساÍÙ½يُق@�@ أيى
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َوما أفواِههم ِمن الَبْغضاُء َبَدت َقد Ûrَعِن ما َوّدوا ـ ا��ية اXع9آخر هذا ويؤيِّد فيكم@,
عليكم@/ والÍÉر اXشقّة Jبّون أيى ـ Ô Òأ@ك� ُصُدوُرُهم ã6 Ö ÔH
/@٤٧ . ٩ ـ َخباً� ٕاّ� زاُدوكُم ما ِفيكُم َخَرُجوا لَْو

جهة من فيكم واÇGوان ا�س�خاء ٕاّ� فيكم خروُجهم ُيؤّثر و� َيزيد � أيى
واZ�ٕان@/ إ�رادة

أيى ـ الِفْتنَة َيْبغوَنكُم ِخ?َلكُم َؤ�وَضُعوا ـ ا��ية آخر اXع9 هذا ع� ويدّل
الفتنة@/ يطلبون خ0لكم ã| أنف«Îم وNعلون

مـن الباطنيّة القوي اسـ�خاء ã| يستعمل أن بْل Òòا مفهوم ã| أ�غلب ٕاّن Øj
يـظهر وwذا وغ�ها@, والتدب� Gوالص وإ�رادة والفكر العقل كاسـ�خاء إ�نسان@,
ضعف أيضاً وظهر وغ�ها@/ واGوان وا�س�خاء الضعف وماّدة اXاّدة هذه ب� الفرق
ٕا5 مضافاً اXوردين@, يناسب و� عاّم مع9 فٕانّه بالفساد@: ا��يت� Ìون Ù»فXا Ì Ù»يف ما

ا�س�خاء@/ هو الواحد أ�صل ٕاّن وقلنا للFّدة@, Ø ãLليس]ع9حقي الفساد أّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@
خ
تركت العـرب أّن ٕاّ� خبأت من ٔ�@نّه اGمز وأصلها ّب@, Ôòا اòابيـة@: ـ صحا

أنا@/ وأخبيxا ُطِفئت@, أيى ُخبّواً@, بو Ö ÒH الناُر وَخَبِت Yزها@,
ت�ك العرب قلُت@: خبأت@/ من اGمزة أصلها اòابيـة@: ـ ٦٠٥ . ٧ الxذيب
َخَبت ويقال اGمز@, استثقلوا ك0مهم ã| لك$tا اòابية@, ã|و وخّبيُت أخَبْيُت ã| اGمز

أ`دها@/ ٕاذا Ñ( Ô¢ا أخبأها وقد خابية@, فهيى ُخبّواً@, وسكن@, ا Ô{G `د ٕاذا النار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

مهموزاً@, خبأ ماّدة من Gأ�@ك با�شـتقاق مشتّق واويّاً أو يائيّاً اXاّدة هذه أّن
ã| وانكسار ع�اKفاض تدّل ليِّنة@, Uفّفة كوuا ٕا5 مضافاً اXاّدة وهذه سبقت@, وقد
وخفاء وس�ها@, النار كخفاء اXادّية@, واُ�مور ا¤سوسات ã| غالباً فتستعمل اòفاء@,

/@Nالك وخفاء واKفاضه@, الّلهب
/@٩٧ . ١٧ ـ َسِع+اً ِزدناُهم َخَبْت F ُكلَّ @ Ô Úsَجَه َمأواُهم

حـّدة نزيدهم حّدtا@: وانك«Ìت صولxا واKفضت G}ا اسـت�ت Fّكل أيى
والّلهب@/ والتوقّد ا¡ّدة تلک عن عبارة Øsجه هيى حيث من Øsجه فٕاّن والxاباً@,

يقال ,@Gأ�@ك وا�شتقاق التناسب من أيضاً واòيب ب�اò)والبوخ ما 0O و�
افتقر@/ أيى وخاب سكن@, أيى غضبه وباخ دت ß̀ أيى النار باخت

أّن ٕا5 ول0ٕشارة تعذي}م@, ã| للمبالغة :@ Øsجه ٕا5 � ٕالzم ا�زدياد نسبة ٕاّن Øj
Øsجه توقّد ا¡ّق@فٕاّن@منشأ هو وهذا , Øsجه ã|@وجودهم@ ã| يتحّقق@أّوً� والتوقّد ÇَهÚsالتسّعر Ò9 فكاُنوا القاِسـُطوَن وَأّما بالكاِفرين@, َلُمحيطٌَة Úsَجَه َوٕانَّ باطyم@:@ ومن مyم
ـُه فاُمُّ ار@, النّ َوُقوُد ُهم ولئـَک واُ جارة@, ß¡وا النّاُس َوقوُدها ã! الَّ اَر النّ فاتَّقوا َحَطباً@,

هاِوية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:
ختّار@/ فهو خ�ه يقال الغدر@, :@ Ö� Òòا ـ صحا

ãÏ¿Z أن وذلک ِمشيته@, ã| الرجل Ø�H يقال وفتور@, ع�تَواٍن يدّل :@�خ ـ مقا
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الوفاء@/ عن قعد َخ�فقد ٕاذا أ@نّه وذلک الغدر@, وهو �òا الباب ومن الَكْس0ن@, ِمشية
الغّدار@/ واòتّار@:

أسوأ :@ Ö� Òòا ويقال@: الغّدار@/ اòتّار@: وغ�ه@: الفّراء قال ـ ٢٩٤ . ٧ الxذيب
ذلک وLو ØË»وال الدواء ¾Ìب من يأخذك ما وهو كاòَدْر :@ Ö� Òòا الليث@: وقال العذر@/
اسـ�خت@/ أيى ت Ø�Hو خبثت أيى نفُسـه ْت Ò�خ :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن تضعف@/ ح�

/@ Ø�H ØOحéّالل َب ßÌ Ò¾ وا�س�خاء@, Ø�التف :@ Ø�والتخ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو اòـ�@/ عمل ã| والكسل ãæالتـوا هو اXاّدة هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
الصون ]Çع9 َدر Òòوا اللِّ�@, ]ع9 خ Ú�وال ا�س�خاء@, ]ع9 بْل Òòا مفهوم من قريب

الغدر@/ ]ع9 تل Òòوا دع Òòوا ,@�والس
ØOح والكسل ãæالتوا هو أ�غلب ã| الغدر منشأ فٕاّن الغدر@: ع� ٕاط0قها وأمّا
حيث من فالغدر الغدر@, ٕا5 ذلک وينxيى الوفاء@, وعدم العهد ونقض التخلّف يوجب

/@�òا ã| ãæالتوا مورد ã| يستفهم بل ,@�òا ليس]فهوم هو

أ�عضاء ã| ØDس و� أ�عضاء ã| اس�خاء اòبل أّن :@�òوا ب�اòبل والفرق
والعمل@/ القصد ã| ãæالتوا هو �òوا ذاtا@, الباطنيّة

/@٣٢ . ٣١ ـ َكُفور اٍر َختّ ُكلُّ ٕاّ�@ بآياِتنا َحُد Ö ÒN َوَما
ٕا5 ينxيى فٕانّه بوظائفه@: والعمل اُموره جريان ã| وكس0ً متوانياً كان من أيى
الداخـليّة النعم وهيى والطاعـة@, التعبّد وأسـباب التوفيق وسائل من �@يسـتفيد أن

الكفران@/ حقيقة وهذا فاقّية@, وا�� وأ�نفسيّة واòارجيّة
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الت¿Ìيعّية@, وا��يات اG�ٕيّة التكوينيّة ا��يات اG�ّٕية@: النعم أعظم من كان وØXا
أيضاً@/ wا يتعلّق فالكفران

ٕا5 ٕاشارة ة@: Ø{شXا الصفة بصيغة الكفران ã|و اXبالغة بصيغة �òا ã| والتعب�
جحود ٕا5 ينxيى الباطن ã| الكفران تثّبت وٕاذا الكفران@, ٕا5 ينجّر �òا استمرار أّن

اG�ّٕية@/ النعم وUالفة ا��يات
/@Ftماّد ã| يظهر والكسل@: ãæوالتوا �òب�ا والفرق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rخ
,@�R له وخrا� للمبالغة@, شّدد ,@ Úr ÔUو توم ÒU فهو ÓBخ َء ãÏ¿ال ختمُت ـ صحا
ßkاÇòوا Òkاòوا افتتحـته@, نقيض َء ãÏ¿ال واختتمت آخره@, بلغُت القـرآن@: وختمُت
ء@: ãÏ¿ال ة Ò]وخا لبسـَته@, ٕاذا وHّتمت@: ,@oواتòا وا�مع ]ع9@, كلّه واòاتام تام Òòوا
أيى ِمسک@: وِختامُُه به@, r ÔO الط�الّذيى تام@: ßòوا ,@C6ص أ�نبياء Òkخا وTّمد آخره@,
قبض مثل Uتومة طينة أيى ,@ Örَخ وعلzا اXسک@, رائحة Nدونه ما آخر ٔ�ّن آخره

مقبوض@/ ]ع9
Òrوخ العمـَل@, ختمُت يقال ء@, ãÏ¿ال آخر بلوغ وهو واحد أصل :@rخ ـ مقا
الطبع ٔ�ّن أيضاً@, الباب من فذلک ء@, ãÏ¿ع�ال الطبع وهو ròا فأمّا السورة@/ القاريى
,@Cمع ÔNو فظ ÔJ ما كّل َرز@: Ò¡6ا أ�حراز ã| آخره بلوغ بعد ٕاّ� يكون � ء ãÏ¿ال ع�
م¿Ìوب@: كّل وِختام ْيتام@/ Òòوا واòاتام ßkاòا ويقال ,@ Òr ÔO به ٔ�ّن منه مشتّق Òkاòوا
رائحة ٕايّاه ¾wÌم عند منه Nدونه ما آخر ٕاّن أيى ِمْسک@, ِختاُمُه تعا5@: قال آخره@/

اßXسک@/
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الفـاعل@, :@ ßkاÇòوا َطـَبع@, أيى rÇ Ö ÒO Ò Òrخـ الليث@: قال ـ ٣١٣ . ٧ ع�الxذيب به r ÔO الّذيى ـتام@: ßòوا /@ Ònالعـا مثل Ëºا وهو الطِّيـنة@, ع� يوضع ما :@ Òkاòوا
آخره@/ ء@: ãÏ¾ كّل kوخا آخرها@, السـورة@: ة ß]وخا أقصـاه@, :@ الواديى وِختام @كتاب@/
فقد ãLُس ٕاذا ٔ�@نّه له@, Ëºا تام ßòوا ,@ròا فهو سقية أّول سقيتَه ٕاذا زرَعنا َختَْمنا ويقال

َع%قلوwم@/ اُ" َطَبَع ـ@ كقوله@ ع�قلوwم@, اُ� Òrوخ بالّرجاء@, ßrُخ
أن ع�القلب Ör Òòوا ,@ Úr ÔUو توم ÒU فهو طبَعه@, وِختاماً@: Ó ÖBَخ ِتُمُه ÒO َختََمُه ـ لسا
قال قلبک@/ َع% ßr ÒO اُ" يََشِأ َفٕان وقوله@: ُطبع@/ كأ@نّه ٌء ãÏ¾ منه Oرج و� شيئاً يفهم �
ع� يوضع ما :@ Òkاòوا /@Gالص ع�قلبک َيْربط الزّجاج@: وقال آتاك@/ ما يُنِسَک قتادة@:
حفظ أيضاً@: Ör Òòوا اXنع@/ :@ròوا الكتاب@/ ع� به rO الط�الّذيى تام@: ßòوا الطِّينة@,
أعرَض ٕاذا بابه عليک rخ ف0ن ويقال الطينة@/ Cع0مة 6جعل oبتعل الكتاب ã| وخاßkما آخره@/ ٕا5 قرأه ٕاذا القرآن rوخ غ�ك@/ ع� آثرك ٕاذا بابه لک Òrوخ عنک@,
:@ الواديى وِخـتام آخـره@/ مـ¿Ìوب@: كّل وِختام وآخره@/ عاقبته وخا[ته@: ء ãÏ¾ @كّل
قـيل ولذلک تغطيته@/ البذر@: Örوَخ آخرهم@/ هم@: Ò]وخا هم ß]وخا القوم وِختام أقصاه@/

بال�اب@/ البذر يُغطِّيى ٔ�@نّه كاِفر@, للّزارع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا@كFل أيى وا�بتداء@, ا�فتتاح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
وuايته@/ آخره ٕا5 والبلوغ ء ãÏ¿ال

مصداقاً@باrò@�@مفهوماً, متّحد وهو التثبيت@, من قريب فهو الطبع@: مفهوم وأمّا
عليه Ò Òrَخ يقال ع�@, Mرف استعم0 ٕاذا ØDس و� ا�لتباس@, أوجب مصداقاً ادYا ØIوا
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الّدرهَم وطبَع السورَة@, القاريى Òrَخ يقال@: اXوارد@, بعض ã| يف�قان وقد عليه@, َوطَبََع
نقَشه@/ أيى

,@ Õrَخـ وعلzا يقال@: مبالغة@, الذات ع� يطلقان وقد ,@ Ör Òòكا مصدر تام ßòوا
اXع9بصفة ã| اتّصافه باعتبار ع�الذات يطلق قد صفًة ßkاòا أّن Fك ِمسٌک@, وختامُه

اòا[ّية@/
وفيه Ör Òòبا اXتّصفة الذات ع� يدّل :@ Òr Òòا من فيه َمزيداً ÓÊºٕا Ònكالعا Òkاòوا

زائدة@/ مبالغة

وع� الّزرع@, بعد َسقْية أّول وع� wا@, ا¢تومة ع�الطينة Ör Òòا ٕاط0ق وأمّا
ãæعاXا فهذه معانيه@, ع� Òkاòا كٕاط0ق الواحد@, أ�صل باعتبار كلّها البذر@: تغطية
هذه وليست أ�صل@, حيثيّـة فÇzا لوحظت وقد ,@ Ø ãLا¡قي اXفهوم مصاديق من @كلّها

منظورة@/ بذاtا ãæعاXا
ـ٣٣@.@٤٠@/ " النَّبيِّ Òkَوخا اِ" َرُسوَل َولىِكن ِرجاِلكُم ِمْن أَحٍد أبا@ ٌد@ مَّ Ò ÔT اَن كَ َما@

النبّوة@/ تنxيى وبه أ�نبياء@, سلسلة من َخر ا�� الفرد أيى
ٔ�ّن فـاعل@, ÒËºا ßkاòا صيغة من اòا[يّة ع� الد�لة ã| آ@كد الصيغة وهذه
ع�من يدّل فٕانّه ,@ ÓÊºٕا Òkاòا 0Rف بغ�ه@, أو بنفسه ròا يكون أن من أعّم ßkاòا

/@rÒòا صفة يتحقّق به
الفرائض تبليـغ مقام ã| اXـورد فٕاّن اXـورد@: ã| الصـفة هذه ذ@كر علّـة وأمّا
ـ لَُه اُ" فDَفَرَض َحَرٍج ِمن Ù ã= النَّ Ò%َع كاَن ما@ اِ"@, ِرسا�ِت ُيَبلُِّغوَن الَّذيَن ـ وأ�حكام
وله النَّبيِّـ� Òkخا ٕانّه بل ا�@, رسـا�ت يُبلِّغ بأن واXوظّف ا� رسول بأ@نّه ح ÙÍ½في
أحكـام ã| ا¤ا@كَـمة كتاب اòا[يّة ٕاثبات ã| راجع ـ الكاملة والنبّوة التامّة الرسالة

ج@١@/ ال}اء@,
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rخ ٢٨

/@٧ . ٢ ـ ِعِهم Ö Òd Ò%َوَع م ß ßwُقلو Ò%َع اُ" @ Ò Òrَخ
/@٦٥ . ٣٦ ـ م ßvأْيِد ُمنا ُتَكلِّ َو أْفواِهِهم Ò%َع @ Ô ßr Ö ÒK اليَْوَم

Mرف استعمل حيث هنا واXراد ء@, ãÏ¿ال من ا��خر ا�زء ٕا[ام ròا ٕاّن قلنا
وع� وأ�فواه@, والسمع القلوب قبال ã| اXنxي ٕا5 والبلوغ الغاية ٕا5 الوصول ع�@:
وطَبَْع عyم@, وجّل عّز ا� جانب من والتوّجه واللّطف الرaة قطَع فينتج ÍÈرها@,
و� الرÇaانّية@, الفيوضات من ء ãÏ¾ فzا يدخل � Mيث وأفواههم وdعهم قلوwم

ء@/ ãÏ¾ مyا Oرج
الباِطَل اُ" ُحو Ö ÒZَو َقْلِبک َع% Ö ßr Ö ÒO اُ" يََشأ فٕان كَِذباً اِ" Ò%َع ي Ò Ò@اف َيُقوُلوَن َأْم

/@٢٤ . ٤٢ ـ قَّ Ò¡ا قُّ ß ÔJو
بيد ا�ف�اء صورة ã|ع�قلبک ròا أّن مع عليه@, ا�ف�اء لک كيفZكن أيى
اXفـ�يى هل ÔZ � وهو ا¡ّق@, وٕاحقاق الباطل Tو وكذلک وقدرته@, ٕارادته وIت ا�

/@ ا¡قِّ عن Gم وٕاض0ل با�هل للعبيد ٕاغراء فٕانّه اXبِطل@,
/@٢٦ . ٨٣ ـ َتناِفسوَن ÔX ا َفْلَيَتناَفِس ذلَِک ã|َو ِمْسٌک ِختاُمُه

ال¿Ìاب هو الّرحيق ـ تُوم Ö ÒU َرِحيٍق ِمْن ُيْسَقْوَن ـ ا��ية صدر ٕا5 يرجع تام ßòا
ã| وا¦Çام الÇgال ٕا5 واXنxيى الyايـة حدِّ ٕا5 البالغ هو وا¢توم اòالص@, ã|الصا
آخـر هو ـتام@: ßòا من اXراد فيكون وخصوصّيته@/ ووصفه حاله وMسب موضوعه

الرحيق@/ راجع ـ يَ¿Ìبون الّذيى ال¿Ìاب من قسمة ومنxي جزء
ã| ا�رتباطيّـة أ�جزاء ٕا5 بالنسبة غالباً يسـتعم0ن oوالتتم التÇgيل ٕاّن Øj
الgال ٕاّن :@ Øk ماّدة ã| وقلنا ا�ستق0لّية@, أ�جزاء ã| يستعمل ròوا النقص@/ مقابل

يّات@/ Ùgال ã| وا¦ام الكيفيّات@, ã| يستعمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩ خّد

خّد@:

Çّد@, Òòا Iت توضع ا Øu@�ٔ والِمَخـّدة@: خـّداِن@/ وYا الوجـه@, ã| ّد Òòا ـ صحا
@أ�رضمستطيل@, ã|@َشّق واُ�خدود: تُشّق@/ أ�رض@أيى wا ّد ÔH حديدة والِمَخّدة@أيضاً
داد ßòوا فرة@/ Ô¡ا ّدة@: Ôòوا لد@, ßا� ã| خّدت أيى اُخدود وÍÈبة ها@, دُّ ÒO أ�رَض وخدَّ

مهزول@/ د والُمتخدِّ دود@/ ÒU Ôوالبع� ّد Òòا ã| Ë»ِمي
6ما الَمْحجر لدن من الوجه من Çّد Òòا اXظّفـر@: ابن قال ـ ٥٦٠ . ٦ الxذيب
جعلُک ّد Òòوا ة@, الِمخدَّ Ëºا اشتّق ومنه bيعاً@, ا�انب� من اللَّحي ٕا5 Cبالع� يدور
وكانوا ـ اُ�ْخُدود@ َأْصَحاُب ُقِتَل ـ@ القرآن ã|و مسـتطي0ً@/ فره ÒI أ�رض ã| ع�اُخدوداً الناَس عرضوا Øj َيت ß Òa ØOح الن�ان علzا وأوقدوا أخاديَد أ�رض ã| َخّدوا
وقال الّلحم@/ قليل مهزول@, د@: مُتَخدَّ ورجُل �ق@/J ØOح فzا ألقوه امتنع fن الكفر
طبقة@/ بعد طبقة أيى فخّداً خّداً وقتلهم وطائفة@, طبقة أيى الناس من َخّداً رأيت غ�ه@:

ِفَرقاً@/ صاروا ٕاذا القوم د Hدَّ ويقال
فل, ٕا5السُّ وامتداده C6اللّينة@والطول ء ãÏ¿ال ل تأسُّ وهو واحد, أصل خّد@: ـ مقا
ã| الشقوق وأ�خاديد الشّق@, ّد@: Òòوا ة@/ الِمَخدَّ يت Ùd وبه إ�نسان@, خدُّ ّد Òòا ذلک fن
ولعلّه ,@Ë ßºياÒXا من CكواةX6ا@Ë Ò»ِمي داد: ßòوا زال@/ ÔGا اللّحم@من ّدُد ÒH والتخّدد@: أ�رض@/

اòّد@/ ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| أو أرض ã| كان سواء اXستطيل الشّق هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
غ�ها@/ ã| أو وجه أو ¡م أو جلد
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ُأخدود ٣٠

والشّق@/ واòرب واòرق واòّط اòّق :@ Ó9ومع لفظاً مyا ويقرب
و�@يقال ,@ @ك0ًّ ومصاديقها استعGFا موارد ã| مأخوذان وا�ستطالة الشّق وقيد

اXستطيلة@/ ا¡فرة ã| أخدود و� ة ُخدَّ
الع�@/ لَدمْع مستطيل ري ÒVأ�نف ã(جان فكأّن الوجه@: َخّد وأمّا

صـفّاً واشـتقاقها انðاعها لوحظت ٕاذا علzا فتطلق الناس@: من الطبقـة وأمّا
الناس@/ من bاعة ب� من واحداً

واُ�رجوز واُ�عجوب واُ�غلوط كاُ�حدوث اُفعول فهيى اُخدود@: صيغة وأمّا
/@ Ùñمتم متظاهر متشخِّص مفهوم أو ع�ذات وتدّل وغ�ها@,

/@٤ . ٨٥ ـ@ اُ�ْخُدود@ أْصحاُب ُقِتَل
اÔXمتلئة اXؤمن�بأ�خاديد بون يُعذِّ اXاضية@, اXلل من جابرين كفّاراً وهم@كانوا
شيئاً@/ ما@أغ9عyم قدرtم@وسلطxم@وحكومxم وأّن فناؤهم@وقتلهم@, واXقصود ناراً,
وبقاءهم وتصّورهم@بأّن@حياtم عقلهم@ووهن@تدب�هم, ويش�تعا5@ٕا5ضعف

ا¢الف�@/ تعذيب وٕا5 أ�خاديد هذه ٕا5 تستند عي¿Îم وٕادامة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُأخدود@:

ã| ألقاه ّود Ò Òxَي � مَن وكان ُنواس@, ذو Øj َشناتر ذو Øj ـ ٥٨ . ١ الورديى ابن
ملكهم ومّدة ,@ Ò�Ö ßa مُلوك آخر َجَدن ذو Øj اُ�خدود@, صاحَب فسمِّيى مضطِرم اُخدود

والُفرس@/ ا¡بشة من بعدهم ن Ò Ò̈ا مَلَِک Øj سنة@, وع¿Ìون ألفان قيل ع�ما
نظ�ها@/ يرويى ـ ٦٨ . ١ الفداء ãè�ٔ Í½ا¢ت تار±

اÇXلک@, بيت أهل من يكن nو َشـناِتر@, ذو بعده ملک Øj ـ ٢٨٠ . ١ اXروج
الفسـق وأظهر الّنسوان@, به يُطاَلب ]ا وطالَ}م اXلـوك@, أبناء من بأ�حداث فُعِزيى
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٣١ ُأخدود

ث0ث�سـنة@, ملكه وكان اXظلوم@, وأنصف الرعيّة ã|ذلک مع وعدل والّلواط@, Øjبا¨ـن به@, يَفسق أن وأنفًة ع�نفسه خوفاً اXلوك أبناء من وكان نُواس ذو يوسف وقتله
وكان كليكِرب@, بن َحّسان بن أ�صفر تُبَّع بن ُزرَعة بن نُواس ذو يوسف بعده ملک
تعا5عyم أخGا� الّذين وهم بالنّار@, ٕايّاهم وIريقه اُ�خدود أصحاب مع أمره من
ب0د من ا¡بشـة عGت وٕاليه الَوُقود@, ذاِت اِر النّ اُ�ْخدوِد أْصحاُب ُقِتَل ـ كتابه ã|
نفسـه يوسف فغّرق ا¨ن@, أرض من َزبيد ٕا5ب0د ا¡بشة ساحل وهو يْلَع والزَّ ناصع
من أقل وقيل وسـتّ�سنة سنة ãOمائ ملكه وكان العار@, من خوفاً طويلة حروب بعد

ذلک@/
وسبع� انياً Ò\ أ�صغُر َحّسان بن تُبَّع بعد ملک Øj ـ ١٧٩ . ٣ والتار± البدء
َشناِتر ذا بلغ انّه وص@١٨٢@/// الروايات@/// أصّح ã|ي$ب vود قتل الّذيى وهو سنة@,
صاحب وهو الzود ع�دين فاُحÍÉوهو ٕاليه فبعث وم0حة@, ظرافة نُواس ذيى ِمن
به وخ0 الفاحشة ع� راوده ØFفل ثيابه@, Iت صغ�ة سكِّيناً خبّأ قد وكان اُ�خدود@,
أنف«Îم@/// ع� وملّكوه َمذهبه Ò�Ö ßa فحمدت وقتله بطنه وبعج نُواس ذو عليه وثب
عهداً فأعطاهم آمyم Øj زماناً فحا¼Íهم Pنوده ٕالzم نُواس ذو فسار وص@١٨٣@///
اء ÔN جعل Øj النار@, فيه وأوقد اُ�خدود wم خّد نزلوا ØFفل نزلوا@, هم ٕان wم �@يغدر

النار@/ ã| قذفه عليه èأ fن والنار@, ب�الzوديّة ون Ú�Oو فوج بعد بفوج
, ن½Íاللّخميى مات@زمعة@بن بن@ف�وز ملک@قباذ ã|و قالوا ـ وال@٦٣ الطِّ أ�خبار
يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا كعـب@, بن زيد بن ُزرعة واdه نُواس ذو فولzم ,@ Òـ� Ö ßa ٕا5 اXلک ورجع
هو يعبدها نار ا¨ن بأرض نُواس لذيى وكان قالوا ع�رأسه@, تَنوس لذؤابة أèذا@@نُواس fن فzا@, الدخول ٕا5 ا¨ن أهل ودعا ُنواس@, ذو د وَّ Òxف انطفأت@, ØOح وقومه@///
اXسيح@, ع�دين قوم wا وكان النصاري@, من فzا من د وِّ Ôzل Sران ٕا5 سار Øj قتله@,
عبدا� اdه وكان ]لكهم فأمر فأبوا الzودّية@, ã| والدخول ديyم ترك ٕا5 للباق�فدعاهم وخّد عليه ØËÉف اXدينة سورة ã| اُدخل Øj بالسيف@, هامته بت ßÍ ÔÉف الثامر ابن
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القرآن@/ ã| اdه عّز ا� ذ@كرهم الّذين اُ�خدود أصحاب فهم فzا@, فأحرقهم أخاديد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقتدرين وكانوا ا¨ن@, ملوك من التبابعة زمان ã| كان أ�خاديد ã|@إ�حراق أّن
القرن�@/ ذا التبع@, ـ راجع ـ الطائفة هذه من القرن�كان ذا ٕاّن ويقال

الدورة@/ تلک ã| به معموً� كان بالنار إ�حراق أّن التوار± كتب ã| ا ØW ويظهر
/@١٨ . ٣١ ـ ِللنّاِس َك َخدَّ ُتَصعِّر َو�

فٕاّن وغـ�ه@: الوجـه دون الكلمـة wذه التعبـ� علّة وأمّا عyم@/ لْه ß Ô] � أيى
وسط ã| واقع اòّد فٕاّن اòّدين@, ã| اُ�و5 اXرتبة ã| يظهر الوجه ã| اÇXع9التصع�وإ�مالة هذا ã|و اòّدين@, ب� oستقXا كالشاخص وأ�نُف الناظر@, نظر وقباَل الوجه

واXذا@كرة@/ الصحبة عند لطيف أدب ورعاية دقيق توّجه ٕا5 ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خدع@:

دوع Òòا والفاعل مثله@, ديعة Òòوا دع@, ßòا منه Ëº�ٕوا َخْدعاً@, َخَدعتُه ـ مصبا
Xا اللُّعـبة مثل إ�نسان به دع ÔO ما دعـة@: Ôòوا وخادٌع@, أيضاً وَخّداع َرسول@, مثل
وخدعتُه ,@C6ص Ø ã(ّالن لغة الفتح ٕاّن ويقال والفتح@, ØËÉبال خدعة وا¡رب به@, ُيلعُب
Õصغ� بيت اXيـم@: ØËÉب والُمْخَدع ا¡جامة@, موضع ã| ِعرقاِن وأ�خَدعاِن فاKَدع@,

أخفيَته@/ ٕاذا َء ãÏ¿ال أخدعُت من مأخوذة لغة oXا وتثليث ُء ãÏ¿ال فيه َرز ÔJ
ٕاخـفاء إ�خداع اòليل@: قال قياَسـه@, اòليل َذ@كر واحد أصل خدع@: ـ مقا
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fنه الباب@, ريى ÒN اòليل ذ@كر الّذيى هذا وع� َدع@/ ß¢ا زانة ßòا يت Ù Ôd وبذلک ء@, ãÏ¿ال
الفم@, ã| يق الرِّ َخَدع ويقال وُخْدَعة@, ُخَدَعة ْرُب Ò¡ا ومنه@: َخَتْلُته@, الّرجَل@: َخدعُت
ã| اXناُم يدخل n أيى نَْعَسٌة@, ã9بعي َخَدَعْت ما ويقال وَيغيب@, ا¡لق ã| 0 Ö ÒO ٕانّه وذلک
ولف0ن أْخدُعه@/ قُِطَع دوع@: ÒU ورجل /@ Ø ã0خ الُعْنق@وهو سالِفة ã|@ِعرق وأ�خَدُع /@ ã9عي

ُيظهره@/ ما خ0ف ã ß0 ÔO ٔ�@نّه الباب من وهو ُخُلقه@, بغ� Hلّق ٕاذا خاِدع ُخلُق
أيى ِسـحراً@, َيْسَحُرُه َسَحَرُه مثل أيضاً َوِخدعاً َخْدعاً@, َدُعه Ö ÒO َخَدَعه ـ صحا
ُيِريى أيى يَتخادُع هو يقال ديعة@, ÒòاËº�ٕوا يعلم@, � حيث من اXكروه به وأراد َختَله
الُمـصَحف مـثال والِمـخَدع والُمخَدع وِخداعاً@/ اَدعة ÔU وخاَدعتُه نفسـه@, من ذلک
وُخدَعة, َخْدَعة وا¡رُب @ا¡رب/ ã| مراراً ع @ُخدِّ ع@أيى دَّ ÔU@ورجل زانة@/ ßòا والِمصَحف:

الناَس@/ دع ÒO أيى ُخَدعة ورجل َزة@, ÔY مثل أيضاً وُخَدَعة أفصح@, والفتح
ع� إ�نسان مل ÒJ ٕاvام الُغرور أّن والُغرور@: ْدع Òòب�ا الفرق ـ ٢١٤ الفروق
وتضييع عطشاً@, لَک Òzف ماَءه فيُضيَّع ماًء فيحسبَه ال«Ìاَب يَري أن مثل ه ØÍÉي ما فعل
الضاّر أ�@كَل آدُم ففعل آدَم ٕابليُس غرَّ وكذلک ٕايّاه@, ال«Ìاب ُغروُر ٕاليه أّداه فعل اXاء
له أظـهر ٕاذا البـيع أو ال¿Ìاء ã| وخـدَعه ُجحره@, ã| تَواري ٕاذا الضبُّ ْدع Òòوا له@/
اُ�مور@: ب رِّ ÔN n الّذيى والِغّر الغفلة@, الُغرور وأصل ماله@/ ã| ه ÚÍÉف أبطن ما خ0ف
مرجع واòدع الÍÉر@/ من عنه غافل هو Dف اXغرور يوقع الَغرور فكأّن هذا يرجع@ٕا5

أ�مر@/ وجه عنه �يس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومعلوماً @من@شأنه@أن@يكون@ظاهراً ما@ ٕاخفاء هو @هذه@@اXاّدة@: ã| أّن@أ�صل@الواحد
ْدع@/ Òòا ع�ٕادامة تدّل فتَخادع@: خادعتُه وصيغة ,@�òا منع أو اÍÈ�ٕار مورد ã|
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خدع ٣٤

أ�جناس أو أ�موال 0فيه ÔOو فظ ÔJ ما أيى والَمْحفظة@, زانة ßòع9ا[ َدع@: Ô¢وا
واختيارهم@/ الناس أيديى ã| تكون أن شأuا من ãOّال

استعt�Fا@/ موارد bيع ã| ملحوظة تكون أن �@بّد اòصوصيّة وهذه
واXكر@/ والغرور ا¡يلة غ� ْدع Òòا أّن وظهر

/@٦٢ . ٨ ـ َدعوَك Ö ÒO أن ُيريُدوا َوٕان
بعض@آرائهم@وأفكارهم@@اXربوطة عنک منک@بعض@اُمورهم@ويس�وا فوا ÔO@أن@ أيى

اòبيثة@/
/@٩ . ٢ ـ م ÔÎ Ò»َأ@نُْف ٕاّ� َدُعوَن Ö ÒO َوَما

ويوجد العامل نفس ã| ٕا5الغ�يؤّثر يصل@أثره قبل@أن مستكره عمل كّل فٕاّن
تعا5@/ ا� عن وبُعداً قلبه ã| ظلمة

/@١٤٢ . ٤ ـ خاِدُعُهم َوهَو اَ" اِدُعوَن ÔO
اÇZ�ٕان بـٕاظهار وذلک تـعا5@, ا¡ّق قبال ã| داع ßòا ã| مسـتمّرون وهم أيى

والنفاق@/ وا0òف الكفر استبطان مع وا�متثال والعبادة والعبوديّة والطاعة
مع مورد@, كّل ã| وكذلک أنف«Îم@, ã|و ٕالzم بالنسبة داع ßòا موضوع وIقّق

داع@/ ßòا صدق ã|ينا � فيه@: التأث� وعدم وٕاحاطته تعا5 ا� علم
عن وJجبه ع�قلبه rO تعا5 أ@نّه معناه@: ـ خاِدُعُهم َوهَو تعا5@: قوله وأمّا
عـنه ã0Ç ÔOو وbاله ج0له ã5اVو عظمـته ومظاهر ربوبيّته وشواهد آياته مشاهدة

وسعادته@/ وهدايته خ�ه ما@@فيه
العامل@/ نفس ٕا5 ترجع ا Ø̂ ٕا كان@: شخص ّ بأيى داع ßòا نتيجة أّن فتحقّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٣٥ خدن

خدن@:

خادنت يقال الصاحب@, دن@: ßòفا اXصـاحبة@/ وهو واحد أصل خدن@: ـ مقا
صادقته@/ الّرجَل@: خادنُت زيد@: أبو قال ثها@/ دِّ ÔT ا�ارية@: وِخدن Uاَدنة@/ الّرجل

وخادنته@: وأaال@, ل ßa مثل أْخدان وا�مع ,@ ØÌ»ال ã| ديق الصَّ دن@: ßòا ـ مصبا
صادقته@/

ـ ا�ارية ِخدن ومنه الّرجل@, خادنت يقال الصديق@, دين@: Òòوا دن ßòا ـ صحا
كث�اً@/ النّاَس Oادُن ُخَدَنة@: ورجل أْخداٍن@, ُمتَِّخذاِت َو�

يكون أيى ادنک@, ÔO الّذيى دين@: Òòوا دن ßòا الليث@: قال ـ ٢٨٠ . ٧ الxذيب
ّدث ÔJ ِخدن من Zتنعون � ا�اهليّة ã| وكانوا قال@: وباطن@/ ظاهر أمر كّل ã| معک
ã9يع ـ أخداٍن ُمتَِّخذاِت َو� ُمساِفحاٍت Ò+َغ َصناٍت ÔT wدمه@: إ�س0م فجاء ا�ارية@,

أصدقاَء@/ يتّخذن أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مyا القريبة واللّغات ا�ستعFل موارد بقرينة اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والَعلَن@/ الظاهر ã| � @اòفاء ã|@مصاحبته بأن@تكون اً, ØÌºصاحبXا هو ماّدة@واشتقاقاً@:
0òوا واòدع واòدر واòبأ éòا ـ مواّد من تستفهم ØÌ»وال اòفاء وجهة

ماّدة@/ مyا القريبة ـ واòمن واòلب
/@٥ . ٥ ـ ٢٥ . ٤ ـ أْخداٍن ُمتَِّخذاِت َو� ُمَساِفحاٍت Ò Ö+َغ

فيyم@/ ÔO ØÌ»ال ã| رفقاء �@يتّخذن بأن
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خذل ٣٦

wا التعـب� لطف أيضاً ظهر Øj والرفيق@, واXصاِحب ـدن ßòب�ا الفـرق فظهر
وغ�ها@/ والرفاقة اXصاحبة ماّدة دون

وع�خ0ف ØÌ»ال ã|صاِحبXا مفهوم يؤيِّد دن@: ßòا اذ ØHالتعب�با أّن 0O@و�
َيتَِّخذ َوَمن أولياَء@, الكاِفـريَن ِخذوَن َيتَّ @الَّذيَن تعـا5@: قوله ã| Fك ,@ ّ العاديى ا�ريان
َذ Ò ÚH ٕا دوِنُكم@, ِمن ِبطانَة ِخذوا َتتَّ � َوَلداً@, َيتَِّخَذ نأن × Öaللّر َينبغيى َوما َولِيّاً@, الّشيطاَن

َوَلداً@/ َوَ� صاِحبًَة َذ Ò ÚHا ما َهواُه@, ُه Ò ÐGٕا
رفـيق فيقال@: اXورد@, ذلک ã| يستعمل أيضاً الفارسـيّة اللغة ã| التعب� وهذا

است@/ @گرفته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خذل@:

½Íتَه نُ تركَت ٕاذا ذ�ن@, ßòاËº�ٕوا قتَل@: باب من عنه وخذلُت َخَذلتُه ـ مصبا
القتال@/ وترك ع�الفشل aلتَه ِذي0ً@: Ö ÒH وخّذلتُه عنه@, وتأّخرَت وٕاعانته

ترك ذ�ن@: ßòفا عنه@/ والقعود ء ãÏ¿ال ترك ع� يدّل واحد أصل خذل@: ـ مقا
Hاذَلْت الباب@: ومن َخذول@/ وهيى ع�ولدها أقامت الوحشيُّة@: خذَلت يقال ُعونة@, ÒXا

ُذل@/ ÒO �يزال لِلّذيى ُخَذَلة@: ورجل َضُعفتا@, ِرج0ه@:

تركُک وهو وِخذ�ناً@, َخْذً� ُذل ÒO@َخذل تقول الليث@: قال ـ ٣٢٣ . ٧ الxذيب
واòاِذل فzا@/ فيقع السـيِّئة من يَْعصمه أ@ّ� للعـبد تعا5 ا� وِخذ�ن أخيک@, ½Íَة نُ
والصواب@: مع@ولدها@/ رعي@وَتْنَفر ÒX @@ا ã| @Hذل@صواحباtا ãOّال والبقر ذول@من@الظِّباء Òòوا
تتخلّف ãOّـ@@ال ذول Òòا :@ أ�صمعيى وعن ولدها@/ مع َتنفرد ـ وقيل ولدها مع وتَتخلّف

وخذرت@/ خذلت وقد ـ@ القطيع عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٧ خذل

والتحقيق@:

اXع9 هذا وOتلف والعون@, الن½Íة ترك هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
عّز ا� ÔÍ½فن Uتلف@, أ�فراد من ½Íة النُّ مفهوم فٕاّن وأ�شخاص@, اXوارد باخت0ف
وأ�_Çة اGادين أ�نبياء من Í½الن Øj ,@ Økوأ وأقوي Í½الن مراتب أشّد وعونُه وجّل
ا��باء من Øj أ�نبيـاء@, ورثة هم الّذين العلFء من Øj أbعـ�@, الناس ع� ا� حجج

/@�Xالعا رّب ا� ã| إ�خوان أ�صدقاء من Øj اXؤمن�اXتّق�@,
ولدها مع وتتخلّف HذGا ãOّال البقرة أو الظبية أيى صواحباtا@, Hذل وقوGم

القطيع@/ عن

الكرZة@: ا��ية ã| Í½الن مقابل ã| استعGFا أ�صل@: هذا ويؤيّد
/@١٦٠ . ٣ ـ َبْعِدِه ِمن @كُم ÔÍ Ô½ َينْ الَّذيى ا@ ذَ ْن Ò Òf ُذْلكُم Ö ÒO َوٕان

وفضله عونه@ولطفه@وتوّجهه@وكرمه ف ßÍ Ô¼تعا5@و ا� عند الن½Íمن انقطع فٕاذا
الّـذيى ذا Çfن والتأييد@: إ�عانة وأ@كمل Í½الن Økأ وهو عبـد@, عن وتوفيقه وتأييده

غ�ه@/ ومن بعده من ين½Íه
/@٢٩ . ٢٥ ـ َخُذوً� لٕ?ْنساِن اُن ْيطَ الشَّ َو@كاَن

والض0لة ا¡ـ�ة ع� وتركه وٕاض0له العبـد َخذل الشـيطان شأن ومن أيى
وا¢ذولّية@/

/@٢٢ . ١٧ ـ ُذوً� Ö ÒU َمُلوماً َفَتْقُعَد آَخَر اً ×Gٕا اِ" َمَع َعْل Ö ÒQ َو�
اً ×Gٕا غ�ه ذ ØHا ومَن به@, ويُسـتعان ٕاليه يُتوّجه بأن يليق � تعا5 ا� غ� فٕاّن

Uذول@/ أمره نتيجة ã| فهو منه@: Í½ويستن ٕاليه ويتوّجه
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خرب ٣٨

اXشتقّات@/ bيع ã| ملحوظة أ�صل وخصوصيّة
دون والتعليق@, ال¿Ìط بصورة ُذْلكُم@, Ö ÒO َوٕاْن ـ ا��ية ã| التعب� لطف 0O@و�
ا� Í½ن فٕاّن /@s٢٨ . ٢٥ ـ َخِليً? ُف?ناً ذ ß ÚHا Òn ã0 tَلْيتَ اً ×Gٕا يتّـخُذ مَن أو الشـيطان

بالكلّية@/ عباده عن �@ينقطع عّز@@وجّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرب@:

أخـربته فيقال والتضعيف باGمزة ويتعّدي خراب@, فهو اNXُل َخِرَب ـ مصبا
Çربة Ôòوا وُغَرف@, ُغرفَة مثل ُخَرب وا�Çمع ,@ Ó9ومع وزناً الثُّـقبة ربة@: Ôòوا وخّربته@,
اKرم فٕان مستدير@, ثقب أو شّق اُذنه ã| الّذيى الكبش وأ�خرب@: زادة@, ÒXا عروة أيضاً
بـاب من ُرب ÒO وَخَرَب َتِعب@, باب من َخرماً وَخِرم َخِرَب وفعله أخرم@, فهو ذلک

ق@/ ÒÌº ٕاذا :@Ì»بالك ِخرابة قتل
أ�خرب@: والعبد الثُّقبة@, ربة@: Ôòفا والتثّقب@/ ع�التثلّم يدّل أصل خرب@: ـ مقا
ومن زادة@/ ÒXا ُعروة ربة@: Ôòوا /@Cالفخذ فوق 6ما الَوِرك َثْقب رب@: Ôòوا اُ�ذن@/ اXثقوب
فأمّا الرمل@/ من مهـور Ôا� مُنقَطَع رب Ôòوا العFرة@, ضّد راب Òòا أ�صل@, وهو الباب

اXال@/ ã| ثُلمة إيقاع ق ßÌ Ú»ال ٔ�ّن القياس@, وهو خاّصة إ�بل فسارق اòارب
ربة Ôòوا َثْقب@الَوِرك@, رب@أيضاً Ôòوا الرمل, من مهور Ôا� مُنقَطع رب@: Ôòا ـ صحا
فهو مستدير ثقب وكّل زادة@, ÒXا ُعروة أيضاً@: ربة Ôòوا يُشّدد@, وقد رابة Ôòا وكذلک مثله@,
ا Òwوأخَر َخرَبة@, ودار َخِرٌب@, فهو اXوِضُع َخِرب وقد العFرة@, ضّد راب Òòوا ُخربة@,

اللُّّص@/ واòارب@: للمبالغة@/ أو الفعل لفشو ُشّدد بيوtم@, بوا وَخرَّ صاح}ا@,
Çbعها Çِربَة Òòوا العمران@/ نقيض راب@: Òòا الليـث@: قال ـ ٣٥٨ . ٧ الxذيب
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٣٩ خرب

ب رِّ Ô¢ا َخّربه وقد َخراباً@, َرُب Ö ÒOَخِرب ذلک@: كّل من والفعل والَكِلم@, كالكَِلمة ِرب Òòا
يت Ù Ôd زاَدة@, ÒXا ُعروة وهيى ربة@, Ôòا ا Øu@أ الك0م@: ã|َنْعرف والّذيى أبو@عبيد@: قال Hريباً@/
ُخَرب@/ وbعها اُ�ذن@, ثقب مثل ُخربة@, فهو مستدير َثْقب وكّل �ستدارtا@, ُخربة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòراب مفهوم ٕاّن Øj العمران@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أو بالتثّقب@, يكون وقد وا�نكسار@, بالتثلّم يكون فقد واXوضوعات@, باXوارد Oتلف
غ�ذلک@/ أو باGدم@, أو بالفساد@, أو والَوهن@, بالضعف أو خلل@, وحدوث با�خت0ل

التعم�@/ وتقبل ٕالzا العمران نسبة تصّح أن ãæعاXا تلک وآية
اNÇXُل@, َخِرَب فيقال@: اسـتعGFا@, موارد bيع ã| ملحوظة اòصوصيّة وهذه
العبُد وَخِرَب ق@, ÒÌ Òºو أمانتَه َوهَن ٕاذا الّرجُل وَخَرَب اُذنه@, ُشّق ٕاذا الكبُش وَخِرَب
الدوُد َب Çرَّ Ò ÒHو ُثـقبة@, ÇGا جعل زادة@: ÒXا َخّرَب ـ وهكذا اُذنه@, ُنقب ٕاذا أخرُب فهو

هدمه@/ البيَت@: َب وَخرَّ ا@, Ò{ثَق الشجرَة@:
/@٢ . ٥٩ ـ ْم ßvِبأْيِد م Ô Òtبُيو ِرُبوَن Ö ÔO
غ�هم@/ مyا يستَنِفع لئ0ّ دموuا Òv أيى

/@١١٤ . ٢ ـ ا ßwَخرا ã| َوَسَعيى ه Ôdا فzا ُيذكََر أن اِ" َمساِجَد َمَنَع
بٕاNـاد أو نظمها@, ã| بإ�فسـاد أو فÇzا@, خلل ٕاحداث ã| أو هدمها@, ã| أيى
التعم�@/ قبال ã|التخريب عليه يطلق ذلک وكّل براVها@/ جريان ã| ووهن ضعف

يكون أن يبعد و� ومع9@/ لفظاً واòرم اòرق من قريب اòرب أّن 0O و�
ã| وارداً الثقب ã|ربòا استعFل فيكون اòرم@, من مأخوذاً اòرب ã|الثقب مفهوم
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خرج ٤٠

الّلغات@/ تداخل من وهو تشاwاً@, الفصحاء غ� ومن الفصيح غ�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرج@:

رجاً Ö ÒU ,@وأخرجُته@أنا,@ووجدت@ل0ٔمر رجاً Ö ÒUُخروجاً@و َخرَج@من@اXوضع ـ مصبا
زية@/ ßع�ا� يطلق ولذلک أ�رض@, غلّة من Jَصل ما ْرج@: Òòوا راج Òòوا لَصاً@, Ö ÒU أيى

الواضح@/ الطريق سلكنا أ@نّا ٕاّ� Fyبي ا�مع Zكن وقد أص0ن@, خرج@: ـ مقا
ُرُج ÒO خرَج فقولنا أ�ّول@: فأمّا لَون�@/ اخت0ف :@ ãæوالثا ء@/ ãÏ¿ال عن النفاذ فأ�ّول@:
/@ اÇÔXعطيى رجـه ÔO مال ٔ�@نّـه إ�تاوة@, ْرج Òòوا راج Òòوا با�سـد@/ راج Ôòوا ُخروجاً@/
بنفسـه@/ خرج كأ@نّه قديـم@, له يكون أن غ� من بنفسـه د اXسوَّ الّرجل :@ ّ واòارجيى
كان ٕاذا ف0ٍن@, يج ِخرِّ وف0ن خروَجها@/ أحسَن ما يقال السحابة@, خروج روج@: Ôòع�وا خرجت ٕاذا جة ß�U ناقة ويقال ا�هل@/ حّد من أخرجه الّذيى هو كأ@نّه منه يتعلّم
نعامـة يقال وبياض@, سـواد ب� لونان َرج Òòفا خـر@: ا�� أ�صل وأمّا ا�مل@/ خلقة
مكان@/ دون مكان ã| ا Ôxنب كان ٕاذا جة رَّ Ò ÔUأرض الباب ومن أخرج@/ oوظَل َخْرجاء

اللّون�@/ اخت0ف من ذ@كرناه ما وذلک
خرج يقال اòروج@, موضَع رج Ö Ò¢ا يكون وقد رجاً@, Ö ÒUو ُخروجاً َخرَج ـ صحا
واXفعوَل لقولک@أخرَجه, مصدراً يكون فقد الُمخَرج فأمّا رجه@/ Ö ÒU وهذا َحسناً, رجاً Ö ÒU
Çْرج Òòوا Çَرُجه@/ ÔU وهـذا ِصدق@, َرج ÔU ã9أخِرج تقول والوقت@, اXكان@, ÒËºوٕا به@,
أّوَل السـحاُب ْرج@: Òòوا وأْخِرجة@/ وأخاريج أْخراج ع� وNمع إ�تاوة@, راج@: Òòوا
أ�دب ã| وخـّرَجه خل@/ الدَّ خ0ف ْرج@: Òòوا حسن@/ َخْرج له خرج يقال ما@@َيْنشأ@,
َجة Ò� Ò ÔU وناقة مفعول@/ ]ع9 ِعنِّ� مثال بالتشديد ع�فِعِّيل ف0ٍن يج ِخرِّ وهو فتخّرج
ُخَرَجة ورجل القروح@/ من البدن ã| رج ÒO ما رج Ôòوا ا�مل@/ خلقة ع� ُخرجت ٕاذا
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٤١ خرج

غ� من بنفسه يَسود الّذيى :@ ّ واòارجيى والُولوج@/ اòروج كث� أيى زة Ò ÔY مثال ة Ò Òُو�
/@hقد له يكون أن

ثَْوباً@, أو بلداً أو داراً مقّره كان سواء حاله@, أو َمقّره من َبرَز ُخروجاً@: َخَرج ـ مفر

ã| يقال ما أ@ك$ وإ�خراج اÇòارجة@/ أسبابه ã| أو نفسه ã| حالًة حاله كان وسواء
تعا5@: ا� فعل من هو الّذيى التكوين ã| ويقال َبيِتک@/ َربّکِمن Fأْخَرَجَک كَ ـ أ�عيان
والصناعات@/ العلوم ã| يقال ما أ@ك$ والتخريج هاِتُكم@/ مَّ اُ ُبطوِن ِمن أخَرَجكُم َواُ"
َخْرجاً@, لََک َعُل Ö ÒS َفَهْل ـ ْخل الدَّ مقابل ã| ْرج Òòا وُجِعل راج@, Òòا من أعّم ْرج Òòوا

ع�أ�رض@/ بالÍÉيبة الغالب ã| Uتّص راج Òòوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن النفاذ أيى والولوج@, الدخول يقابل ما هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
َنْدُخَلها لَن ِصْدق@, َرَج Ö ÔU ã0َوأْخِرْج ِصدٍق ُمْدَخَل ã0 أدِخلْ َربِّ تعا5@: قال Fك ء@, ãÏ¾

ِمyا@/ ُرُج Ö ÒO َوَما أ�رِض ã| َيِلُج ما ِمyا@, ُرُجوا Ö ÒO Ø!َح
ِدياِرِهم@/ ِمن َخَرُجوا :@ ã| Fك اXاّديّات ã| ٕامّا اòروج ٕاّن Øj

ِمyا@, ارٍج ßR لَيَْس Fِت الظُّلُ ã| َمثلُه كََمن :@ ã| Fك ماّديّاً الطرف� أحد يكون أو
Fِت@/ الظُّلُ ِمَن النّاَس ِلتُْخِرج ْضغاَنُكم@, ِرجَأ ÔOَو

/@oَرِج فٕانََّک ِمyا فاخُرْج اXاّدة@: خارَج�عن الطرفان يكون أو
ِمن َسْيناَء@, ُطوِر ِمن ُرُج Ö ÒH ةً َوَشَجَر فيه@: اختيار � تكوينيّاً اòروج يكون أو

Fِمها@/ أ@كْ ِمن ُرُج Ö ÒH راٍت Ò Ò\
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خردل ٤٢

فـهذه وغ�ها@: ْرجاء Òòوا ّ واòارجيى يج رِّ ßòوا راج Òòوا ْرج Òòا ـ ãæمعا وأمّا
/@0O � Fك والGوز@, والنفاذ اòروج جهة باعتبار مyا واحد @كّل

/@٩٤ . ١٨ ـ َخْرجاً لََک َعُل Ö ÒS َفَهْل
أموالنا@/ من رجاً ÔU شيئاً أيى

/@٧٢ . ٢٣ ـ Õ Ö+َخ َربَّک َفَخراُج َخْرجاً م Ô ÔG@َتْسأ أْم
والتحّقق@, ا�سـتمرار ع� لتدّل فيه أ�لف زيدت رج@, Òòا من َمزيٌد راج Òòوا

وثابت@/ مستمّر اXتعال ا� جانب من الُمَعّد اXفروض رج Òòا أّن ٕا5 ٕاشارة وفيه
مقدار ّ وبأيى كان غرض ّ بأيى اXال من وُيفرض رج ÔO ما هو اòرج ٕاّن وقلنا
والعوضوأ�جر وب�ا¥ن بينه الفرق هو وهذا يكون@, م½Íف ّ وبأيى Øُيفرضويتع�

وأمثاGا@/
مـطلق Fzف اXنظور ْرج Òòا فٕاّن الكرZت�@, ا��يت� ã| به التعبـ� لطف فظهر
Tدوداً و� ء@, ãÏ¿ل أجراً و� عمل@, عن عوضاً و� معاملة@, ã|@و� مَبيع قبال ã|@وليس

/@ Øمع� م½Íف ã| أو معّينة@, Mدود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خردل@:

صغاراً@, قطعته أيى اللّحَم َخْرَدلُت َخْرَدَلة@, الواحدة معروف@, ْرَدل@: Òòا ـ صحا
bيعاً@/ والّذال بالّدال

أ@نّـه هـذا ã| عنديى والّذيى وفّرقتـه@/ قطعته الّلحم@: خردلُت ذلک ومن ـ مقا
والعجم@, العرب ب� ا�تِّفاق فيه وقع Ëºا وهو اòردل@, يُسّمي الذيى ّب Ò¡با مشـبَّه

الّدال@/ من بدً� الّذال جعل َخْرَذل قال ومن اشتقاق@/ غ� من موضوع وهو
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٤٣ خردل

است خشک و گرم او و بود@, سـپندان خردل@: ـ أ�دوية حقائق عن أ�بنية
آنـرا وما گويند@, اسـفند سپيد وي از را Ï»جن و آخرش@, اندر سّوم درجـه اندر

/@oباب�گوي خردل
الفضيلة نفس أبيض@, َخردل [@الصليبّية@] ÒGَك ـ لَبان ـ َخردل ـ التذكرة ٕاحياء
السطوح@: ُحرف يُسّمي آخر نبات وهو ãÏºالفار ردل Òòا ,@ ّ يى برِّ خردل أسود@, َخردل
من أقـوي أ�سـود والنوع ,@ ّ عامّيى وخلط خطأ ÒGَبالك وتسـميته لّذاع@, حاّر نبات

الطبّية@/ الناحية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو غار الصِّ ا¡بوب مطلق عن عبارة اòردل أّن اXراجع مراجعة من يظهر أ@نّه
قطّعته ٕاذا خرَدلته ُيقال@: ,@ ّ انðاعيى منه وا�شتقاق اسـفند@, بالفارسيّة اXسّمي ّب Ò¡ا

الصغ�@/ ّب Ò¡كا صغاراً وفّرقته
وغ�اXمسوسة ]ع9@الِبكر وهو ْرد Òòالكلمة@َمزيدة@من@ا هذه أن@تكون و�يبعد
ّب Ò¡فا وزيدل@, زيد ã| Fك وهذا خريدة@, ودّرة خريدة جارية يُقال اXثقوبة@, وغ�
وwذا ردل@/ Òòا عليه يطلق سَّ Ò ÔZ n داً متفرِّ وكونه ء ãÏ¾من Qّزيه وعدم أصالته باعتبار
وغ�ها@: الصغ�ة والقطعة وا¡بّة الذّرة دون الكرZت�@, ا��يت� ã| التعب� لطف يظهر

/@١٦ . ٣١ ـ َصْخَرة ã| َفَتكُْن َخْرَدٍل ِمْن َحبٍِّة ِمْثقاَل تَُک ٕاْن
/@٤٧ . ٢١ ـ ا ßw أتينا َخْرَدل ِمن َحبَّة ِمثقاَل كاَن َوٕان

عن نغفـل و� wا ãçنأ فنحن أَحـد ِبيَد َسْس Ô] n صغ�ة حبّة وزن ع� أيى
وأ�رض@/ Êوات Ø»ال ã| أو صخرة ã| مستورة كانت وٕان ٕاحضارها

العمل نتيجة مشاهدُة يََره@: اً Ò Ö+َخ ٍة ذَرَّ ِمْثقاَل َيْعَمل ْن Ò Òf ـ آية ã| اXنظور ٕاّن Øj
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خّر ٤٤

ِمْثقاَل كاَن َوٕاْن ية@: ا�� هذه ã| وأمّا الدّقة@/ غاية ã|و صغ�ة ذّرة مثقال كان وٕان وأثره
كاòردل الصغر ã| كان وٕان وٕاحضاره ٕاتيانه ٕا5 فzا فالنظر ا@, ßw أتينا َخْرَدل ِمْن َحبٍَّة

يد@/ ٕاليه تصل nو أحد Zسسه nو
/@Fzف التعب� اخت0ف ã|اللّطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّر@:

وع� اXاء@/ صوت واòرير@: سقط@, ÍÈب@: باب من Oّر ء ãÏ¿ال خّر ـ مصبا
النبع@/ غزيرة خّرارة@,

صـوت فاòرير@: صوت@, مع وسقوط اضطراب وهو واحد أصل خّر@: ـ مقا
Çْرَخَر@/ ÒH قد بطنـه اضطرب ٕاذا للّرجل ويقال Hّر@/ خّرت وقد خّرارة@/ وع� اXاء@,
أما@كن وهيى َخرير@, واحدها ة@: وأ�ِخرَّ شّقها@/ أ�رَض اXاء خّر ويقال سقط@/ ٕاذا وَخرَّ
وهو ا¡نطـة@, فيه Lتُل الّذيى اXوضع حي@: الرَّ من ّر Ôòوا تنقاد@/ بْوين الرَّ ب� مطمئنّة

بذلک@/ مُشبَّه ثق}ا@, اُ�ذَن@: وخّر فيه@/ Oّر ا¡ّب ٔ�ّن الباب@, قياس
واòرير َخريٌر@, منه يُسمع سقوطاً سقَط خّر fع9 ـ الّسقُف علzم َخّر ـ مفر
داً, ُسجَّ لَُه وا@ َوَخرُّ وقوله@تعا5: علّو@/ من يسقط ا ØWوالر´@وغ�ذلک اXاء يقال@لصوت
بالتسبيح@, مyم الصوت وحصول السـقوط أمرين اجBع ع� تنبيه اòّر@: فاستعFل
ا� ÇMمد تسبيحاً كان اòرير ذلک أّن فتنبيه م@, Øwر Mمد وسبّحوا بعده@: من وقوله

آخر@/ ء ãÏ¿ب@�
وخرير الر´@/@قال: وصوت اXاء صوت رير Òòا قال@الليث@: ـ ٦@.@٥٦٤ ع�الxذيب فيحمل وLوه@, الَقَصب ã| رير Òòا Ìºعة تُُوّهم ٕاذا يضاعف وقد َحفيفه@/ الُعقاب@:
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٤٥ خّر

صوت ْرَخرة Òòوا @نومها@/ ã| َخرور ّرة ßGوا َخْرَخرة@/ ف0@يقال@ٕاّ� اXاء ã| وأمّا اòرخرة@,
ٕاذا َجُر Ò¡ا وخرَّ خاّر@, فهو اXيِّت وَخّر َخِريراً@, رُّ ß ÒOو َخْرَخرًة@, رِخر ÔO نومه@, ã| ا§ر

ا�بل@/ من C6تدحرج تدهديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡الة@, Uصوصwذه صوت مع سقوط هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
السقوط@, حال ã| أو السقوط مع ا¢صوص الصوت هو أ�صل يكون أن يبعد و�
Çّرارة Òòوا Çْرخورة Òòوا Çْرَخرة Òòوا Çرير Òòا ـ كـلFت ٕاطـ0ق اXع9 هذا ع� ويدّل
ã| وحّدة وقّوة شّدة ع� د�لة فيه اXع9 وهذا أصواتUصوصة@/ ع� ـ والّتخرُخر
حّدة@/ عن كان وٕاذا الشديد السقوط ã| وتسمع تظهر ا Ø̂ ٕا أ�صوات تلک فٕاّن السقوط@,
ماّدة ]ناسـبة ,@ ا�نðاعيى ا�شـتقاق من الكلFت هذه بعض تكون أن وZكن

أ�صوات@/ أÊºء ã| Fك أ�صوات@, تلک من وقرwا الّلفظ
/@١٤٣ . ٧ ـ َصِعقاً ×Ïºُمو َوَخرَّ

/@٣١ . ٢٢ ـ Êِء Ú»ال ِمَن َخرَّ ا Ú̂ َفكَأَ@
مـقابل ã| اُ�و5 ã0ف وحّدته@, وهيبته وشّدته السقوط كFل ع� الّلفظ فيدّل
وا¡قيقة إ�نسانيّة السعادة مقابل ã| الثانية ã|و العزيز@/ الباهر نوره الّرب@وظهور ã Ø�Q

النورانّية@/ اXعنويّة واXقامات الرaانيّة والفيوضات يّة ×G�ٕوا الروحانيّة
/@١٠٠ . ١٢ ـ داً ُسجَّ لَُه وا َوَخرُّ

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً ُسجَّ ذَْقاِن لِٔ?َ وَن رُّ ß ÒO
والتواضع@/ السقوط ã| ا¡ّدة وuاية اòضوع كFل ٕا5 ٕاشارة فzا
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خرص ٤٦

اXوارد@/ ã| اXاّدة wذه التعب� لطف يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرص@:

[Çراً@, طب الرُّ من النخـل ع� ما Cوالتخم� 6التقدير َحزُر ْرص@: Òòا ـ صحا
الكّذاب@, ّراص: Òòوا ِخرص@أرضک@, كم تقول رص@, ßòاËº�ٕوا النخَل, وقد@@خرصت
جائع خارص@أيى وَخِرَص@الّرجل@فهو كَذب@, وHّرَص@أيى َخْرصاً ُرُص ÒO@َخَرَص وقد
جوع ب0 للGد ويقال َخَرص@, َبْرد ب0 للجـوع يقال و� ,@CدGال يصيبه 6مَن َمقرور
ما@ع0 رص ßòوا ِرصان@/ ßòا وا�مع الفّضـة@, أو الذهب من ا¡لقة ْرص@: Ôòوا /@ÍÒ½َخ
َخريٌص وماء النخل@/ من ا�ريد رص@: ßòوا بذلک@/ الر� وا Ø Òd ا Ø[ور نان@, السِّ من بّة Ôا�

بارد@/ أيى

أيى الك0م هذا اخ�َص قوGم من فَعول َخروص واشتقاُق ـ ٥٠٩ ا�شتقاق

أيى ّراُصوَن Òòا ُقِتَل ـ التNيل ã|و حقيقة@/ ع�غ� ٔ�@نّه النخل َخْرص ومنه اختلقه@,
Çرص@: Ôòوا وُخرصان@/ ارص ÒUو أخراص وا�مع ,@� الرُّ قناة رص@: ßòوا الكّذابون@/

/@Cاُ�ذن ã| ُعلِّق 6ما َشنْف وٕامّا َحلقة ٕامّا ã Ö� Ò¡ا من ÍÈب
يقال ء@, ãÏ¿ال حزُر وهو ْرص Òòا ـ فأ�ّول جّداً@/ متباينة اُصول خرص@: ـ مقا
ما يقـول ٔ�@نّه هذا من وهو الكّذاب@, واòّراُص@: \ـره@/ حزرَت ٕاذا النخَل خرصت
وهو آخر وأصل ُخرٌص@/ الذهب من للحلقة يقال ـ آخر وأصل ّق@/ Ô ÒJ و� �@يعلم
من قضيب كّل رص@: ßòوا منه@/ اòليج البحر@: من فاòريص َعب@, الشُّ ذيى ء ãÏ¾ @كّل
وهو آخر وأصل رص@/ ßòا � الرُّ تسميxم أ�صل هذا ومن ِخرصان@, وbعه شجرة

َخْرصاً@/ َخِرَص يقال اXقرور@, ا�ائع صفة وهو َرص Òòا
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٤٧ خرص

عن مَقول قول كّل أّن ذلک وحقيقة الكّذابون@, لُِعَن قيل ّراُصونـ Òòا ُقِتَل ـ nمفر صاحبه ٕاّن حيث من Uالفاً@, أو ء ãÏ¿لل مطابقاً كان سواء َخْرٌص يقال وHم� ظّن
كفعل والتخمـ� الظّن ع� فيه اعتـمد بل Êºع و� ظّن غلبـة و� علم عن يقلـه
قوله كان وٕان كاذباً يسّمي قد النحو هذا ع� قوً� قال من وكّل َخْرصه@, ã|ارصòا
َواُ" اِ"@/// لََرُسوُل ٕانََّک ُد ÒÎ Ö¿ نَ قاُلوا اXنافق�@:@ عن حكي Fك عنه ÒG¢ا Xقول مطابقاً

َلكاِذُبون@/ Ò"ناِفق ÔX ا ٕانَّ ُد ÒÎ Ö¿ يَ
وافتعله@/ اختلقه أيى صه@: Ò�واخ الباطَل Ú ãع� ف0ن Hّرَص ـ ١٢٩ . ٧ الxذيب
]ا فيَْعملون قّـونه Ô ÒJ � ء ãÏ¿ال يتظَنّـْوَن ا Ø̂ ٕا الّذين ـ@ اòّراصـون @ـ يكون أن وNوز
النَّْخل َخرصُت قيل@: ومنه يستيقنه@, � Dف ã Ø9التظ اòرص@: وأصل قلت@: �@َيْعَلمون@/
اòريص وقال@الليث: �@ٕاحاطة@/ بظّن تقدير هو ا Ø̂ ٕا زر Ò¡ٔ�ّن@ا \ره@, حزرَت والَكْرم@ٕاذا
ويقال ,@ Ñت�Wريصòوا الyر ٕا5 يعود Øj uر من اXاء ٕاليه ينفجر واسع حوض شبه

نان@/ السِّ رص Ôòا عبيد@: أبو جانبه@/ الyر خريص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن دون من ع�الظـّن واخت0ق افتعال هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
معتمداً الظّن@, حصول بعد Jصل ا Ø̂ اXع9ٕا وهذا مت�@, ٕا5أساسTكم@وأصل يستند

وا¥ر@/ النخل كخرص عليه@,

/@ ينبغيى ع�ما ليس بالكذب وتفس�ها
كا�ائع@اXقرور,@وا¡لقة,@واòليج,@وا¡وض@ا¢صوص@, ـ @اXذكورة ãæعاXا وأمّا
حالة ع� والثبات السكون وعدم وا�رتعاش وا�ضطراب الðلزل فباعتبار والر�@:
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خرطوم خطم@, ٤٨

أعضاؤه@, مضطرب بدنه مرتعش اXقرور ا�ائع فٕاّن فzا@: وا�عBد ا�ستناد وفقدان
واòليج ما@, ك ]حرِّ وتتحّرك تدور وهيى �سـتدارtا أساس ع� تعتمد � وا¡لقة

والر�@/ والقضيب ا¢صوص ا¡وض وهكذا كالبحر@, وسكون ثبات له ليس

/@١٤٨ . ٦ ـ ِرُصون Ö ÒH ٕاّ� Ôrأن وٕان الظنَّ ٕاّ� َتتَِّبُعوَن ٕان
/@٢٠ . ٤٣ ـ ِرُصون Ö ÒO ٕاّ� ُهْم ٕاْن ِعلٍْم ِمْن بذلَِک ْم Ô ÒG ما

العلم فقدان وبعد الظّن حصول بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ْرص Òòا أّن ا��يات من فيظهر
ا¡الة@/ هذه ã|و

وغـاية وهنه ع� تدّل فهيى العلم@: فقدان حالة ã| متصّوراً اòرص كان ا ØXو
أقبح من ا�فتعال فهذا والوهم@, ا�هل مَب9ْ ع� اòرص أساس وتأسيس ضعفه@,
عّز@وجّل@: يقول@ا� وع�هذا الصحيح@, العقل@والفكر وOالف أ�عFل@, وأوهن اُ�مور

/@١٠ . ٥١ ـ ساُهوَن َغْمَرٍة ã| ُهم الَّذيَن ّراُصوَن Òòا ُقِتَل
Îو@/ Ø»وال ا�هل ã| ومست�ون الغفلة ã| مyمكون ا�فتعال هذا ã| م Øuفٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرطوم@: خطم@,

واحدها اُ�نوف@, يكون@فيه,@فالَمخاطم: @نُتُّو ã| ء ãÏ¾ ع�@تقّدم يدّل خطم: ـ مقا
َخطمه@, ع� يقع ٔ�@نّه بذلک يى Ùd للبع� طام ßòوا أ�نف@/ طويل أخطم@: ورجل ِطم@/ ÒU

الباب@/ هو فهذا بل@, Òا� َرعُن طَمَة Ôòا ٕاّن ويقال
اòطم@/ فيه وأ�صل زائدة@, والراء معروف@, رطوم Ôòوا :@ الرباعيى ã| وقال

الطول@]@/ = عن والرَّ وانتفاخ@/@ ارتفاع = [@النُّتُّو

أ�نف@, رطوم@: Ôòوا أ�غصان@/ من َحتَتُُّه خرطاً@: الورق خرطُت خرط@: ـ مصبا
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٤٩ خرطوم خطم@,

طائر كّل من فلس@, مثل اòطم@: ã| وقال وعصاف�@/ عصفور مثل ,@oخراط وا�مع
والفم@/ أ�نف مقّدم دابّة كّل ومن منقاره@,

منقاره@, ء@, ãÏ¾ كّل ومن البازيى من Çطْم Òòا الليث@: قال ـ ٢٥٦ . ٧ الxذيب
أ�سود@/ وأ�خطم@: والبعـ�@/ الكلب Lو وfـه@, أنفـه مقّدم َخطمـه@, دابّة كّل ومن
اNÇòير ومـن Çرطوم@, Ôòوا Çطم Òòا السـباع ِمن هو :@ ãèأ�عـرا ابن عن أبو@العبّاس
/@CنـقارX6@كا Ì Ò»نßXا الصائد ومن اXنقار@/ الصائد@: غ� ـناح Òا� ذيى ومن الِفنِطيسـة@,

ِطم@/ Ö ÒU واحدها الَمخاطم@, Gا يقال اُ�نوف :@ ãæالشيبا
روط Òòوا بكفّک@/ اجتذاباً الشجر عن الورق ق¿Ìك ْرط@: Òòا ـ ٢٢٧ ص وقال
قال خارطاً@/ C@ًدا 6م�دِّ عائراً ãÏÉZ Øj ِسكه ÔW يد من رسنَه تذب ÒN الّذيى الدواّب من
كّل ã| Cغ�رويّة من ãÏÉZ6 رأَسه وَيركب اُ�مور ã| يxّور الّذيى روط@: Òòا عبيد@: أبو
أَدم من C ØËÉ6من ٌج ÒÌ¿ُم الِكيس مثل ريطة Òòوا باُ�مور@/ اXعرفة وقلّة با�هل يريد ما
والسفر@: الطريق wم َط اخروَّ ويقال لكُت}م@/ له ØFوُع السلطان َخرائط وكذلک وِخَرق@,
اللّحية روط ÒU وكذلک طول وجهه ã| كان ٕاذا الوجه@: Uروط ورجل مÏÉوامتّد@/ ٕاذا

عرض@/ غ� من طول فzا كان ٕاذا@
عليه الرجُل ÚËÒÈ ما وقيل: أ�نف@, مقّدم وقيل أ�نف@, اòرطوم@: خرطم@: ـ لسا
ثعلب Ìه Ø»ف ْرُطوم@, Ôòَع%ا َسَنِسُمُه أ�نف@/ ـ رطوم Ôòوا طْم Òòا زيد@: أبو نَك�@/ Ò¡ا
أنفه@, وهو للفيل رطوم Ôòوا أ�نف@/ أ@نّه وعنديى ِسيده@: ابن قال الوجه@/ ã9يع فقال@:
الفيل م0ٔه ٕاذا وعاء هو ا Ø̂ وٕا تنفُذ � فيه ãOّال روق Ôòوا عنقه@, ومقام يده مقام له ويقوم
وللبَعوضة َمرعًي@/ و� ماء ينال � العنق قص� ٔ�@نّه فيه@, ã| ه Òأو� ماء أو طعام من
والُمخرنِطم:@@الغضبان ج@خرطومه/ عوَّ وَخرطََمه: ÍÒÈَب@ُخرطومَه, خرطوم/@وَخْرطََمه:

رأسه@/ رفع مع ÙGتكXا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خرق ٥٠

والتحقيق@:
ماّدة من مأخوذة ا Øuٕا قلنا سواء اXمتّد@, الطويل ]ع9أ�نف رطوم Ôòا كلمة ع�أّن تدّل اXب9 زيادة فٕاّن وا�متداد@, الطول ع� تدّل والزيادة أ�نف@, ]ع9 طم Òòا
كون ]ناسبة ُفعلوم@, ع� رط Òòا من مأخوذة ا Øu@أ أو ُفرعول@/ ع� فهيى اXع9@, زيادة
ا Øuأ أو لطـوGا@/ أو أ�وراق wا Ì¿تق @كاليـد ا Øu@أ أو اXقشـورة@/ كاòشبة رطوم Ôòا

كََدْحَرَج@/ وَخرطََم ُفعلول@, ع�زنة أصيلة رباعيّة
أ�نـف@, ã| Fك والتظاهر ØGوالتكـ التأ@نّف مظهر رطـوم Ôòفا صورة ّ أيى وع�
ـ ْرطُوم@ Ôòا Ò%َع َسَنِسُمُه الكرZة@:@ ا��ية ã| ورد اXناسبة وwذه اُنوفهم@/ أرغم يقال@:

/@١٧ .@@٦٨

اسـتكباره ويزول تأ@نّفه Ì»وينك أنفه َغم Ôل� ع0مة خرطومه ع� Sعل أيى
واستعزازه@/

ا��يات عليه تُت� وٕاذا وبن� مال ذا كان الزنoالّذيى ٕا5الُعتّل راجع والضم�
أ�ّول�@/ أساط� هذه يقول

وهذا كصاحب@اòرطوم اXأ@كو�ت اXال@وNلب Nمع استكباره@وتأ@نّفه مع فهو
ال¿Ìيفة@/ ا��ية ã| الكلمة wذه التعب� ã|اللّطف هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرق@:

أ�صل ã| مصدر وهو ُخروق@, وا�مع ا¡ائط@وغ�ه@, ã|ثقب اòرق@: ـ مصبا
قطع ã| استعمل وقد مبالغة@/ Hريقاً وخّرقت قطعَته@/ ٕاذا ÍÈب باب من َخَرقتُه من
من َخَرقاً والطائر الغزاُل وخِرَق /@Cاx6قطع ا Òxُجبـ ٕاذا أ�رض خرقت فقيل اXسافة
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٥١ خرق

ٕاذا أيضاً َخرقاً الرجـل َخِرَق قيل ومنه الذهاب@, ع� يقدر فلم فزع ٕاذا َتِعَب@: باب
القِطعة الثوب@: من Çرقَة ßòوا َخْرقاء@/ Qواُ�ن أخرق@, فهو فيه@, يرفق فلم شيئاً عمل

وِسَدر@/ ِسدَرة مثل ِخَرق وا�مع منه@,
فروعه@, يرجع ذلک ٕا5 وَجْوبه@, ء ãÏ¿ال َمزق وهو واحد أصل ـ خرق ـ مقا
ق@: Ò Ò�Ç¢وا ا@/ Öxَجاب أيى أ�رَض@, الر´ واخ�قت ُجبxا@, أيى أ�رَض خرقت فيقال
الرجل رق@: ßòوا �قها@/H الرياح ٔ�ّن فازة@, ÒXا ْرق Òòوا الرياح@/ �قهH الّذيى اXوضع
ق@/ مـتخرِّ يـفعله الّذيى كأّن الرفق@, نقيض واòرق باXعروف@/ يتخّرق كأ@نّه ّ السخيى
اXرأة ْرقاء@: Òòوا ع�جهة@/ اGبوب ã| �@تدوم َخرقاء@: ور´ الكذب@, خلق والتخّرق@:
ومن معروفة@/ رقة ßòوا اُ�ذن@/ اXثقوبة وغ�ها@: الشاء من ْرقاء Òòوا عم0ً@/ سن ÔI �

َهش@/ والدَّ Øالتح� وهو َرق Òòا الباب
ثـوبه ã| يقال@: واخرورَق@, وHّرق فاKرق وخّرقتـه الثوَب خرقت ـ صحا
الواسعة أ�رض ْرق@: Òòوا ُجبxا@/ أ�رض@: وخّرقت مصـدر@/ أ�صل ã| وهو َخْرق@,
نـبات@/ وفـيه أ�رض من ØDطمXا ـريق@: Òòوا ُخروق@/ وbعها الرياح@, فzا تتخّرق

اGبوب@/ الشديدة الباردة الر´ ريق@: Òòوا
تعا5@: قال وتفّكر@, تدّبر غ� من الفساد ع�سبيل ء ãÏ¿ال قطع ْرق@: Òòا ـ مفر
وِرفـق@, بتقدير ء ãÏ¿ال فعل هو اòلق وٕاّن لق@, Òòا ضّد وهو ـ أْهَلها ِلتُْغِرَق ا Ò Òxأَخَرْق
بذلک حgوا أيى ـ ِعلم ß+بغ َوَبناٍت Ò"َبِن لَُه َوَخَرُقوا تعا5@: قال تقدير@/ بغ� ْرُق Òòوا
واخ�ق الَمفاوز وخرق وخّرقه@, الثوب َخَرَق قيل القطع@, اòرق@وباعتبار ع�سبيل
لتخّرقها وٕامّا فzا الر´ �خ�اق ٕامّا الواسعة@, باXفاوز ريق Òòوا اòرق وُخّص ,@ Ố الر
َخْرق@, توّسع ٕاذا اُ�ذن لثقب وقيل السحاب@/ ã| ينخرق ]ن اòرق وُخّص الف0ة@, ã|
قـيل@: التقدير ترك وباعتبار واسعاً@/ ثقباً اُ�ذن مثقوبة َخْرقاء@: وامرأة أخرق Ø ã(وص
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خرق ٥٢

Cرويّة ب0 6@اLراف تعّسـف ã| الر´ wا وشبّه َخْرقاء@, وامرأة وَخِرٌق@, أخرُق رجل
ْرقه@/ Òò يَْعدَو أن Jسن n ٕاذا الغزال وَخِرق خرقاء@/ ر´ فقيل مرورها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� فينطبق السـوء@, ف ØÍ½والت العمـل هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا�ريان عن والتجاوز والثقب@, والفرق@, والطعن@, والشّق@, واXزق@, القطع@, ـ oمفاه

اXوارد@/ باخت0ف @ـ@ وا�خت0ق والعادة@,
فzا Ï¿م أيى أ�رَض وخرق وقطعها@, ومّزقها شقّها أيى الثوَب خرق فيقال
ومأخوذ Vاز اXع9 وهذا ,@ ّ والعاديى ّ الطبيعيى ا�ريان وع�خ0ف اXزق@والشّدة بنحو
الوحشة حالة له حصلت ٕاذا الغزاُل وخِرق فzا@, السئِّي ف ØÍ½والت أ�رض خرق من
عن Qاوزت ٕاذا أ�رض الر´ واخ�قت ا�عتدال@, عن وخرج حاله جريان وانقطع

للFّدة@/ السابقة ãæعاXا سائر وهكذا ا@, Ø{مَه ومزق ّ الطبيعيى ا�ريان حّد
/@٧١ . ١٨ ـ أْهَلها ِلتُْغِرَق ا Òxقالأَخَرْق َخرَقها@, فينَِة السَّ ã| َر@ِكبا ٕاذا × Ø!َح

ا ØW غ�ها أو الفرق أو الشّق أو القطع أو الثقب من سوء ف ØÍ½ت فzا عمل أيى
ٔ�هلها@/ الغرق يوجب

/@٣٧ . ١٧ ـ ْرَض أ�َ ِرَق Ö ÒH لَْن ٕانََّک
/@ ّ الطبيعيى جرياuا Oالف ]ا فzا ف ØÍ½وتت و[ّزقها تشقّها أن تقدر لن أيى

/@١٠٠ . ٦ ـ َوَبنات Ò"َبِن لَُه َوَخَرُقوا َوَخَلَقُهم
له@بن�@@وبنات@,@وQاوزوا @البن�@والبنات,@واختلقوا ã| ف@سوء ØÍ½ت فوا ØÍ½وت@ أيى

سلسلxم@/ عن وقطعوهم شأuم عن وفّرقوهم أمرهم@, ã| الصحيح ا�ريان عن
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مواردها@/ ã| بالتعب�@, اXاّدة هذه اختيار أوجبت ãOّال هيى اللّطائف وهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خزن@:

زانة ßòوا اِزن@, ÒU وbعه الَمْخَزن@, ã| جعلته قتل@: باب من َخْزناً َخَزْنُت ـ مصبا
كتمته@/ :@ ØÌ»ال وخَزنت ]ع9مفعول@, فعيل خزين ء ãÏ¾و خزاِئن@, وا�مع الَمْخزن مثل

/@ ßNَخ من القلب ع� رJه@, ت Øتغ� تعب@: باب من اللّحم وَخِزَن
واخðنته@: ÚÌ»ال وخَزنت زانة@, ßòا ã| جعلته واخðنتـه@: اXاَل خَزنت ـ صحا
:Ì»بالك اللّحُم وَخِزَن اòزائن/ زانة@واحدة ßòوا ء@/ ãÏ¿ال فيه زن ÔO@ما والَمخَزن: @كتمته@/

منه@/ مقلوٌب Ò ßNَخ مثل ,@ Ò Òíأن
َخْزناً وغ�ه الدرَهم َخَزنُت يقال ء@, ãÏ¿ال صيانة ع� يدّل أصل خزن@: ـ مقا

/@ ÚÌ»ال وخزنت
ØÌ»ال كحفظ حفظ كل عن به ØGيع Øj زانة@, ßòا ã| ء ãÏ¿ال حفظ ْزن@: Òòا ـ مفر
يريد ما ع� تعا5 قدرته ٕا5 منه فٕاشارٌة َخزاِئـنُُه@, ِعنَدنا ٕاّ� ٍء ãÏ Ò¾ ِمْن َوٕان ـ وLوه
والرزق اòلق خلق من ربّكم فرغ :@C6ع بقوله ٕالzا أشار ãOّال ا¡الة ٕا5 أو ٕاNاَده@,
له حافظ� معناه قيل ـ ازن" ßR لَُه Ôrأن َوما أسَقينا@كموُه َف تعا5@: وقوله وأ�جل@/
أنز¦وه Ôrبون@أأن ÒÌ Ö¿ تَ الَّذيى @اXاَء Ôrأَفَرأي قوله@: عنه أنبأ ٕاشارة@ٕا5ما هو بالشكر,@وقيل
وقوله ا�ّنة@/ وصفة النار صفة ã| ـ ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل ـ اòازن bع َزنة Òòوا ية@/ ا�� ـ
ٔ�ّن الناس@, منعها ãOّال مقدوراته عنديى أيى ـ اِ" َخزاِئُن ِعنديى َلكُم َو�أقوُل تعا5@:

كُن@/ قوله@: هو وقيل وقدرته@, الواسع ُجوده وقيل اXنع@, من ÍÈٌب ْزن Òòا
ِخزانة@, ã| أحرَزه ٕاذا َخْزناً: َء@Oزنُه ãÏ¿ال َخَزن الّليث: قال ـ ٧@.@٢٠٨ الxذيب
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زن ÔO الّذيى ٕاËºاXكان زانة@: ßòوا لسانه@/ وخازنه قلبه الّرجل وِخزانة واخðنه@لنفسه@,
ِعنديى َلكُْم أُقوُل َو� ـ ã| :@ ّ أ�نباريى ابن قال اÇòازن@/ عمل زانـة@: ßòوا ء@/ ãÏ¿ال فيه
لغموÎÈا ـ خزائن للغيوب@: وقيل ا�@/ ٕاّ� يعلُمها � ãOّال ا� علم غيوُب اِ"@: َخَزاِئُن

غّيبه@/ ٕاذا اXال وخزَن عyم@, واستتارها ع�النّاس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا ,@ Øمع� ومورد Tّل ã|والضبط ا�مع هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| Fك روحانيّاً@, أو ج«Êنيّاً ا¢زون يكون أو يّاً مادِّ ا¢زون يكون أن من أعّم اXع9
النفس@/ ã| ا¢زونة والصفاِت القلب@, ã| اXضبوطة والعلوم زانة@, ßòا ã| اXضبوط اXال
أ�صل هذا لوازم fن والصيانة@: والكBن والغيبة وا�ستتار ا¡فظ ãæمعا وأمّا
ã| وا¡فظ الضبط آثار النíمن أّن القلب@, ٕا5 fضافاً الّلحم@: ã| íالن وأمّا وآثاره@/

Tدودة@/ أيّام ØãÏÉ[ íوين يفسد فٕانّه الّلحم@,
اِ"@, َخَزاِئُن ِعنديى َس?ٌم@, ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل ,@ Ò Úsَجَه َزنَة Ò ßò اِزن"@, ßR لَُه Ö Ôr َأ@نْ َوَما

َخَزاِئنُُه@/ ِعْنَدنا

/@٢١ . ١٥ @ـ@ َخزاِئنُُه ِعنَدنا ٕاّ� ٍء ãÏ¾ِمن وٕان
إ�مكان nعا ã| ما وكّل الرaانّية@, فيوضاته من أثر فهو الوجود ã| ما كّل فٕاّن
أ�زليّة الثابتة والصفات ا¡قائق وتلک الربّانّية@, والصفات اÊº�ٔء مقام ã| أصل فله

/@nالعوا ã|والتجلّيات للفيوضات Uازن يّة ×G�ٕا الواسعة
/@٩ . ٣٨ ـ@ َربِّک@ ِة Ò Öaَر َخَزاِئُن ِعْنَدُهم أْم

ÇQلِّيات من وآثار رaانيّـته مظاهر التكوين nوعوا الوجـود مراتب ٕاّن قلنا
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وأمّا ومنشأها@/ ومبدأها الفيوضات خزانة ال0ّهوتيّـة الثابتة ا¡قّـة فالرaة رaته@,
/@nالعوا ã| Vالzا وتنّوع مظاهرها ك$ة فباعتبار ا�مع@: بصيغة التعب�

/@٣١ . ١١@ ـ اِ"@ َخزاِئُن ِعنديى َلكُم َو�أُقوُل

الواسعة أ�بديّة أ�زليّة وا¡ياة والعلم والقدرة الّرaة من العليا الصفات فٕاّن
من له ما وا�Gوت@/@وليسٔ�حٍد @ا�0ل@والعظمة@والعّز ذيى � غ�اXتناهية@Uصوصة
َوأ�ْرِض@/ واِت مى السَّ َخَزاِئُن َوِ"ِ ـ وأعطيى ×çوآ أراد ما ٕاّ� وا�قتدار وا�Fل ا�0ل

/@٧٣ ـ ٧١ . ٣٩ ـ َس?م ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوَقاَل أِتُكم@/ يَ Ö Òn@َأ ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل
ã| أيى ,@nالعـوا تلک ã| ا0Xئكة من اXدبِّرين اXأمورين اXوكّل� أ�فراد يراد

للمعتدين@/ oا�ح ومقامات للمقّرب�@, ا�نّة مقامات
ا0Xئكة فسّلمت مؤانس�وم0_�وروحانيّ�ونورانيّ�@: ا�نّة أهل كان ا ØXمستغرق�و يكونون م Øuفٕا Øsجه أهل 0Rف وهذا ورJان@/ بَروح واستقبلxم علzم
ويقولون@: علzم ا0Xئكة فتع�ض وا�هالة@, وا¡«Ìة وا¡�ة والظلمة الوحشة ã|

ربِّكم@/ من رسٌل يأتكم Òn@أ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خزي@:

وخِزيى وأهانه@/ أذلّه ا�@: وأخزاه ذّل@وهان@, علم@: باب من ِخزياً َ َخِزيى ـ مصبا
وا�مع القبيحة@, اòصلة الفاعل@: ع�صيغة والُمخِزية َخْزيان, فهو استحيي@, َخزاية@:

/@ وا¢ازيى ا¢زيات
Çزيى ÒO الّرجل َخِزيى يقال السوء@, :@ زيى ßòا الليث@: قال ـ ٤٩٠ . ٧ الxذيب
ومن ِخزياً@, َخِزيى ا0Gك من يقال زاة@/ ÒU وع� ِخزيٍة ع� وأقامه أخزاه وا� ِخزياً@,
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وامـرأة َخزيان ورجل منه@/ استحييت ٕاذا ف0ناً@, َخِزيُت ويقال َخزايًة@/ َخِزيى ياء Ò¡ا
وَخزايته@/ حياؤه لذلک فاشتّد قبيحاً أمراً عمل الّذيى وهو َخْزيا@:

إ�بـعاد@/ خـر@: وا�� السياسة@/ أحدYا@: أص0ن@: اXعتل@, با¡رف خزو@: ـ مقا
ومَقته@, أبعده أيى ا� أخزاه فقوGم خر@: ا�� وأمّا ُسْسَته@/ ٕاذا َخزوتُه فقوGم أ�ّول@: فأمّا
َخزايًة@, فعله@, قبح من استحيا الّرجُل@: َخِزيى قوGم الباب@: هذا ومن /@ زيى ßòا Ëº�ٕوا

/@ ونأيى تباعد واستحيا ذلک فعل ٕاذا أ@نّه وذلک َخزيان@, فهو

ذّل ِخـزياً@, Çزيى ÒO وَخِزيى وَقهره@/ ساسه َخْزواً@: ÇOزوه خزاه ـ خزا ـ صحا
بلّية@/ ã| وقع السّكيت@: ابن وقال وهان@/

Îرة Ô¾و ØÌ Ò¾و بليّة ã| وقع ِخزياً@: زيى ÒO الّرجل َخِزيى السوء@, :@ زيى ßòوا ـ لسا
Çزية Òòوا فضيحة@, Ø�Iو افتضح ٕاذا زيى ÒO َخِزيى وقد وهان@/ بذلک فذّل C6الفضيحة

فzا@/ يوقَع البليّة زية@: ßòوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبعد الشديد ا�بت0ء عقب ا¡اصلة ا¡الة هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والتدب�وفساد واخت0ل@الفكر Øوالتح� التأّثر من ,@oأ�ل والشّدة@والعذاب الب0ء نزول

واّس@/ Ò¡ا وتفّرق ا¡ياة ã| النظم
هـذا لَوازم fن ياء@: Ò¡وا وء والسُّ والفَضيحة والبُعد وان ÒGوا ّل الذُّ ـ ãæمعا وأمّا

عليه@/ �تّبةXا آثاره ومن الواحد أ�صل
الّلغات@/ هذه وب� بيyا الفرق يظهر وwذا

ãæعاXا لتقارب ,@Gأ�@ك ا�شتقاق من واòذو واòزو اòزيى ب� ما 0O@و�
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وYا اGوان@, مقابل ã| وهو القهر هو واòزو ا�س�خاء@, هو اòذو فٕاّن وأ�لفاظ@,
خارجاً@/ مت0زمان

ا�بت0ء مقام ã|و والعذاب النـار بعد اXاّدة هذه ذ@كر أ�صل هذا ع� ويدّل
يأِتيِه َمن ْيَته@, َفَقدأْخَز الناَر ُتدِخل َمن ٕانََّک َربَّنا تعا5@: قوله ã| Fك والعذاب@, والشّدة

زvم@/ ÔO القياَمِة يَْوَم Ú Ôj زيه@, Ö ÔO َعذاٌب
,@ زيى Ö ÒKَو نَِذّل قبلأن آياتکِمن ِبع َفَنتَّ :@ ã| والسوء الذّل مقابل ã|ذ@كرت وقد

الكاِفرين@/ َع% وَء والسُّ اليَوم َ ْزيى ßòا ٕاّن
ف? ـ@ الفضيحة وكذلک ـوء@, والسُّ الذّل Oالف ãLا¡قي معـناها أّن ع� فيدّل

ُزوِن@/ Ö ÔH َوَ� اَ" َواتَّقوا َتْفَضُحوِن
النار بعد ذ@كره عليه ويدّل النار@, من أحّر وهو العذاب أشّد من اòزيى ٕاّن Øj
بأيديكُم اُ" wم يَُعذِّ تعا5@: قوله ã| Fك ,@oالعظ العذاب مقابل ã|و اÇXطلق والعذاب

/@oَعظ َعذاٌب ِخرِة Ðا� ã|و ٌ ِخزيى نيا الدُّ ã| م Ô ÒG زيه@, Ö ÔO عذاٌب ِزهم@, ÔOو
/@٦٨ . ١٥ ـ ã6 َضيْ ã| ُزوِن Ö ÔH َو� اَ" فاتَّقوا

النظم@, واخت0ل أ�فكار وتشّتت والدهشة Øالتح� ã| مستغرقاً ãæعلوQ � أيى
عملكم@/ قبيح ومن ã ØLح ã| تريدون ما سوء ومن التأّثر شّدة من وذلک

قـبائح أثر ã| م Øuٕا حيث الدنيا@, ã| وا¢الف� الكفّار ابت0ء أشّد من واòزيى
تيه ã| يقعوا ØOح الب0ء@, من بأنواع بُون يُعذَّ وكفرهم@, وضG0م فسقهم وٕادامة أعGFم
اُ" َفأذاَقُهم @ـ@ رشـداً vتدون و� النجاة سبيل يدرون ف0 الدهشـة وواديى ا¡�ة

/@٢٦ . ٣٩ ـ نيا الدُّ ا¡ياِة ã| َ ْزيى ßòا
/@١٦ . ٤١ ـ أخزيى خرِة Ðا� وَلعذاُب نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| ْزيىِ ßòا َعذاَب ِلُنذيَقُهم
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ومـثله ا��خـرة@, خزيى من آية الدنيا خزيى أّن ٕا5 ٕاشارة بإ�ذاقة@: والتعب�
/@ ٌ ِخزيى نيا الدُّ ã| م Ô ÒG ـ ã| Fك التنك� بصيغة التعب�

اòسأ@/ ماّدة أيضاً@: ومع9 لفظاً اXاّدة هذه من وقريب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خسأ@:

ٕاخَسُئوا ـ@ القـرآن ã|و الكلَب@, خسأُت يقال إ�بعاد@, ع� يدّل خسأ@: ـ مقا
ٕابَعدوا@/ يقول Fك فzا@@ـ

ٕاذا وذلک فانزجر@, به مسxيناً زجرته أيى خسأ@, الكلَب خسأت خسأ@: ـ مفر
ةً ِقـَرَد ُكوُنوا تعا5@: وقال فzا@/ ٕاخَسُئوا الكفّار@: صفة ã| تعا5 قال ٕاخَسأ@, له قلت

َحس�@/ وهو خاِسئاً قال َمهانة@, انقبضعن أيى ,@ ÔÍ½الب َخَسأ ومنه ,@" َخاِسِئ
زجرته@, الكلَب@ٕاذا تقول@خسأُت قال@الليث@وغ�ه@: خسأ@: ـ ٧@.@٤٨٢ الxذيب
َسأ ÒO الكـلُب َخَسأ وقـد باَعد@/ ÔXا واòـنازير@: الك0ب من ÑÏºاòوا ٕاخسأ@/ فقلت
ٕاليک@, ٕاخَسأ ويقال@: مَْدحورين@/ أيى ,@ Ò"خاِسِئ ةً ِقَرَد ُكوُنوا قال@تعا5للzود@: ُخسوءاً@/
أيى فَخَسأ@, َخَسـأته ويقال ُخسوءاً@/ َسأ Ö ÒO وأعييى كَلَّ ٕاذا ,@ ÔÍ½الب وَخَسأ /@ ã Ù9ع واخَسأ

فبَُعَد@/ أبَعدته

و� يـتعّديى بنفسـه@, الكلُب وَخَسأ طردته@, َخْسئاً@: الكلب خسأت ـ صحا
أيضاً@/ الكلُب ـ واKسأ ,@ يتعّديى

يدنو أن يُ�ك � الّذيى البعيد والشياط�@: واòنازير الك0ب من ÑÏºاòا ـ لسا
ٕاْخَسأ له قيل ٕان كالكلب قال@: طرده@/ الكلَب وَخَسأ اXطرود@/ : ÑÏºاòوا إ�نسان@/ من
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اَسأة@/ ÔU بيyم وكانت wا تراموا با¡جارة@: القوم وHاسأ انطرد@/ طردته ٕان أيى َسأ ÒKا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والزجر@: إ�بعاد وأمّا إ�هانة@/ مع الطرد هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وآثاره@/ أ�صل هذا لوازم fن

النظر كان ٕاذ ح� ا�نطراد أيى اXع9@, هذا من أيضاً فهو :@Í½الب َخْسء وأمّا
واستحكامه الَمنَظر وا�ع�اض@لنفوذ التدقيق@والتعّرض@و�Zكن@له@ٕادامة@النظر بصورة

أيضاً@/ اXع9 هذا آثار fن والكَّل@: إ�عياء وأمّا وٕاتقانه@/
مواردها@/ ã| wا التعب� لطف يظهر الثابت أ�صل وwذا

/@٤ . ٦٧@ ـ @ اِسئاً َخ ÔÍ Ò½ البَ ٕالَيَک َيْنَقِلْب ß"كَّرت ÒÍ Ò½ البَ ارجع Ú Ôj
التـامّة القـدرة وظهور والتدقيق والنظم العظمة مقابل ã| مقهوراً مطروداً أيى

النافذ@/ والعلم

/@٦٥ . ٢ ـ " خاِسِئ ةً ِقَرَد ُكوُنوا م Ô ÒG ُقْلنا
الربّانّية@/ والتوّجهات الرaانيّة والعناية واللّطف الرaة عن مطرودين أيى

ون@/ Ô ßXظا فانّا ُعدنا َفٕان ِمyا أْخِرْجنا َرّبنا
/@١٠٨ . ٢٣ ـ ُتَكلُِّموِن َو� فzا اخَسُئوا َقاَل

التكـلّم يفيد و� واللّطف@, والرaة النظر عن مطـرودين Øsجه ã| كونوا أيى
دعاؤكم@/ يستجاب ف0 ,@ Ú ã5ٕا والتوّجه وا¢اطبة

واòسق@, واòّس Ì»òا وب� اXاّدة هذه ب� Ó9ومع لفظاً التناسـب 0O و�
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والضعف@/ ا¤دوديّة وNمعها
اللّـغة أّن فـيعلم متعـّد@: غ� مواردها ã| القـرآن ã| اXاّدة اسـتعFل كان وØXا

الّلزوم@/ هيى فzا وأ�صل الفصيحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»خ
فيقال باGمـزة ويتعّدي وُخ«Ìاناً@, Ìاً Ö»وَخ َخسارة Qارتـه ã| Ì ß»خ ـ مصبا
ٕاخسـاراً@: اXـñان وأخ«Ìت هـلک@/ أيضاً@: وُخ«Ìاناً َخ«Ìاً Ì ß»وخ فzا@/ أخ«Ìته
أبعدته@/ ف0ناً@: Ìُت Ø»وخ فيه@/ لغة ÍÈب@: باب من Ìاً Ö»َخ Ìته Ò»وخ الوزن@/ نقصت
فّسـقته ومـثله الكـذب@, ٕا5 نسـبته ٕاذا كّذبته مثل اÌ»òان@, ٕا5 نسبته Ìته@: Ø»وخ

وفّجرته@/

كالُكفر واÌ»Ôòان Ì»Ôòا ذلک fن ع�النقص@/ يدّل واحد أصل :@Ì»خ ـ مقا
نقصَته@/ ٕاذا وأخ«Ìته@: اñXان خ«Ìت ويقال والُفرقان@, والُفرق والُكفران

والفعل كذلک@, واÌ»Ôòان النقصان@, :@Ì»Ôòا الليث@: قال ـ ١٦٢ . ٧ الxذيب
أو كـاُلوُهم َوٕاذا نـقصته@, أيى فأخ«Ìته ووزنته ِكلتُه ويقال@: ُخ«Ìاناً@/ ÔÌ Ò»O Ì ß»َخ
ã| وÇNوز قـال والوزن@/ الكـيل ã| ينقصون أيى الزّجاج@: قال ـ ون ÔÌ ß» Ö ÔO َوَزُنوُهم
ويقال Ìون@/ ß» ÒO قرأ أحداً و�@أعلم Ìته, Ò»وَخ اñXان Ìت Ò»أخ يقال Ìون, Ò» ÒO الّلغة@:
وَصفََق Qارته@, ã| ُوِضَع الّذيى :@Ì ßºاòوا Qارته@/ ã| ُخ«Ìاً وافق ٕاذا الّرجَل Ì»أخ

ناِفعة@/ غ� أيى Ìة ßºخا كّرة وكّر ة@, ßMُمر غ� أيى خاÌºة َصفقة
ذهاب الوضيعة أّن واÌ»Ôòان@: الوضيعة ب� الفرق ـ ٢٥٢ للعسكريى الفروق
الوضـع من أ@نّه والشاهد وضع@, قد كلِّه ماله رأس ذهب Xن يقال و� اXال@, رأس
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٦١ Ì»خ

بعض ذهاب يى Ùd ØOك$ح Øj كلِّه@, اXال رأس ذهاب واÌ»Ôòان@: الرفع@, خ0ف وهو
wا@, ا�نتـفاع عـدموا م Øu@�ٔ ـ@ م@ ÔÎ Ò»أنُف@ Ìوا ß»َخ تعا5@:@ @وقال ُخ«Ìاناً@/ اXال رأس
العربّية@: ã| اÌ»Ôòان وأصل ء@/ ãÏ¾ ع� مyا يقدر فلم أص0ً وذهبت هلكت ا Øuفكأ

ا0Gك@/
فـيقال إ�نسـان ٕا5 وينسـب اXال@, رأس انتقاص واÌ»Ôòان@: Ì»Ôòا ـ مفر
ويستعمل ـ ة ÒÌ ßºَخا ةٌ@ كَرَّ ٕاذاً@ ِتلَْک ـ@ Qارتـه Ìت ß»َخ فيقال الفعل وٕا5 ف0ن@, ÒÌ ß»َخ
النفسيّة اXقتَنيات ã|و أ�@ك$@, وهو الدنيا ã| وا�اه كاXال اòارجيّة اXقتَنـيات ã|ب�ذلکXا تعا5اÌ»òان ا� جعله الّذيى وهو والثواب واZ�ٕان والعقل والس0مة @كالصّحة
بـ"@/ ÔXا «Ìان@ Ôòا هَو ذلَک القيامـةأ� يوم وأهلzم أنف«Îم وا@ ÔÌ ß»َخ الَّذيَن وقال@: ـ
اÌ»Çòان دون أ�خ� اXع9 هذا ع� فهو القـرآن ã| تعا5 ا� ذ@كره خ«Ìان وكّل

الب¿Ìّية@/ والتجارات الدنيويّة باXقتَنيات اXتعلِّق
كـّله@: وَخِس�@, ÕÌ ßºخا فهو وَخساراً@, وَخسارًة وُخ«Ìاناً Ìاً Ö»َخ Ì ß»َخ ـ لسا
ـذيَن الَّ زائـدة@: فـيه والياء وا0Gك@, الّض0ل يْ«Ìي@: Òòوا سارة Òòوا سار Òòوا َضّل@/
ابـن غبنوها@/ يقول@: الفّراء أهلكوها@, يقول@: القيامة@, يوَم وأهلzم Îم Ò»أنُف Ìوا ß»َخ
ã| ُوضع التاجر@: Ì ß»وَخ خ«YÌا@/@ أيى وعقله مالـه ذهب الّذيى Ìºاòا :@ Ø ãèأ�عرا
ÒÌ ß»وَخـ نـقصته@, وأخ«Ìته@: َء ãÏ¿ال Ìُت Ò»وَخ أ�صل@/ هو وأ�ّول ,@ ßéَغ أو Qارته

النقص@/ Ìان@: Ö» Ôòوا Ì Ö» Òòوا ُخ«Ìاناً@, Ì Ò»O
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـبال ã| اXواضعة أيى الربح@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وينطبق يصدق قد مyا واحد فكّل :@éوالغـ وا0Gك والّض0ل النقص وأمّا اXراMة@,
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Ì»خ ٦٢

ومـقّدماته أســبابه من أو آثاره من يكون وقد اÇXع9@, هذا من اXوارد بعض ع�
م@/ Ô Ôzَسْع َضلَّ الَِّذيَن �ً ÒFأْع يَن ßÌ Ò»ـ@@بأ�ْخ

الÍÉر@, اXع9غ�مفهوم وهذا ,@C6زيان بكلمة اXع9بالفارسيّة هذا عن ØGويع
َنْفعاً@/ َو� اً ØÍÈ َلكُم ِلُک Ö ÒZ � النفع@: مقابل ã| فالÍÉر

الوضع@/ 0Rف الربح@, مقابل ã| Ø ã Øك� نقص Ì Ö» Òòا ٕاّن وقلنا
ã| يكون وقد اXاّدية@, واُ�مور اXال ã| يكون قد النقص من النوع هذا ٕاّن Øj
وأمّا والنقص@, éالغ مفهوم عليه يصدق فقد أ�ّول@: فأمّا واXعنوّية@, النفسيّة اُ�مور

وا0Gك@/ الّض0ل مفهوم عليه ينطبق فقد :@ ãæالثا
وهو ء@, ãÏ¿ال ذات ã| أو ربح مقابل ã| يكون أن من وأعّم ã Øك� فالنقصمفهوم

ِمنأطْراِفها@/ Îا Ô½َننْق ْرَض أ�َ ãçنأ ـ الزيادة مقابل ã|
/@ ّ معنويى @أو ماّديى @أمر ã|@ا¢صوص@ومواضعة@تاّمة @النقص هيى اÌ»Ôòان: فحقيقة

/@hالكر القرآن ã| استعGFا موارد ã| اXاّدة wذه التعب� لطف يظهر وwذا
/@٤٥ . ١٠ ـ اِ" ِبلقاء بوا كذَّ الَّذيَن ÒÌ ß»َخ َقْد

/@٥ . ٥ ـ Ìين ßºاòا ِمَن ِة ِخَر Ðا� ã| َوُهَو َعَملُه َحِبَط َفَقد باZ�ٕاِن َيكُْفر َوَمْن
/@٢٣ . ٧ ـ Ìين ßºاòا ِمَن َلَنُكونَنَّ نا Ö Òaَوتَْر َلنَا تَْغِفر Ö Òn َوٕان

والgال, ã Ù}�السعادة@وال عن@وسائل ُحرموا م@قد Øu@جهة@أ من هو ا Ø̂ فاÌ»Ôòان@ٕا
وcول اZ�ٕان@, وIصيل الّلقاء@, ٕا5 الوصول وهيى مyا@, استفادوا وما عyا@, فوا ßÍ Ô¼و

واXغفرة@/ الّرaة
/@١١٩ . ٤ ـ ُمبيناً ُخ«Ìاناً ÒÌ ß»َخ َفَقد اِ" دوِن ِمن َوليّاً يطاَن الشَّ َيتَِّخِذ َوَمن

/@١٤٠ . ٦ ـ َسَفهاً أو�َدُهم َقَتُلوا الَّذيَن ÒÌ ß»َخ َقد
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ونـ ÔÌ ßºاòا ُهُم ولِئَک اُ ْرِض أ�َ ã| َوُيْفِسُدوَن ُيوَصَل أْن ِبِه اُ" َماأَمَر َوَيْقَطُعوَن
/@٢٧ . ٢

/@٧٠ . ٢١ ـ يَن ßÌ Ò»أ�ْخ َفَجَعْلناُهم َكْيداً ِبِه َوأراُدوا
/@٢١ . ٧١ ـ َخساراً ٕاّ� َوَوَلُدُه مالُُه َيزْدُه Ö Òn َمْن َواتََّبُعوا
/@٣٩ . ٣٥ ـ َخساراً ٕاّ� كفرُهم الكافريَن َيزيُد َو�

/@ ٨٢ . ١٧ ـ َخَساراً ٕاّ� Ò" ßXالظّا يَِزيُد َو�
وليّاً@, الشيطان اذ ØHكا ,@Ì»Òòا توجب اُمور جهة من اXوارد هذه ã| فاÌ»Ôòان
وا�تِّباع الكيد@, وٕاظهار أ�رض@, ã| وإ�فساد الصلة@, وقطع وأ�نفس@, أ�و�د وقتل
مقامـه عن إ�نسان سقوط توجب اُ�مور فهذه والظلم@/ والكفر@, سار@, Òòا ã| هو ن ØW

والgال@/ السعادة عن وTروميّتَه ومواضعتَه له@, اXتوقّع
/@١٨١ . ٢٦ ـ ٨٢ . ٢٦ ـ Ìين ß» Ö Ô¢ا ِمَن َتُكوُنوا َوَ� الَكْيَل أوفوا@

/@٣ . ٨٣ ـ ون ÔÌ ß» Ö ÔO َوَزُنوُهم أْو @كاُلوُهْم َوٕاذا
/@٩ . ٥٥ ـ اñßXان وا ÔÌ ß» Ö ÔH َو� الِقْسِط ِب الَوْزَن َوأقيموا@

واXكيال اñXان Qعلوا � واXراد َخسار@, ذا ء ãÏ¿ال ]ع9جعل ٕافعال إ�خسار
ال0ّزم@/ القدر ٕايفاء وعن وا¡ّق ا�عتدال ناِقَص�وخاِرَج�عن يْن ÒÌ ßºخا

/@٢ . ١٠٣ ـ آَمنوا الَّذيَن Ìٕاّ� Ö»ُخ ã ß6 لَ إ�ْنساَن Íٕانَّ Ö½َوالَع
ٕاّ� خسار@, ã0ل الدنيويّة حياته ã| ّ الطبيعيى وع�ا�ريان هو حيث من ٕانّه أيى
با� اZ�ٕان من ا¡قّة ال¿Ìيعة وفق ع� ويعمل ّ اG�ٕيى الّدين برنا¶ ع� يسـ� أن

منه@/ اXتوقّع الربح له ويتحّصل وجوده من يستفيد فحينئٍذ الصا¬@, والعمل
/@١١ . ٢٢ ـ ةَ ِخَر Ðوا� ْنيا الدُّ ÒÌ ß»َخ
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يـوَم صّليت ã| Fك زمان ظرفا F Øu@أ ع� فالنصب ا��خرة@, ã|و الدنيا ã| أيى
َيْدُعو ـ واُ�خروية الدنيويّة حياته ã| النظم فباخت0ل :@Fzف اÌ»òان وأمّا ا�معة@/

نَْفِعِه@/ ِمن أقرُب ُه ÛÍÒÈ ْن Ò ÒX
م@/ ÔÎ Ò»أنُف وا ÔÌ ß»َخ الَّذيَن

حسٌن ـ وجَهه ا¡سُن ـ الصفة بعد اXنصوب ã| Fك به التشـبيه ع� النصب
Ìوا Ò»أخ م Øu@أ ـ اXع9 فكأّن اXبالغـة@, ع� ليدّل التعـدية مع9 بٕا¾Ìاب أو وجَهه@/
أيى ته ÖÌ Ò»وأخ َء ãÏ¿ال خ«Ìُت يُقال اXناسبة wذه ولعّل Ìين@, ßºخا وجعلوها Îم Ò»أنف
وٕان خ«Ìاuم@, هو اXشاَهد الظاهر فٕاّن إ�خسار@: دون Ì Ö» Òòبا التعب� وأمّا نقصته@/

ا�خسار@/ ٕا5 ومرجعه Ì»òا مبدأ @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خسف@:

أ�رض@, ã| غار أيضاً@: وُخسوفاً بابÍÈب من َخْسفاً اXكاُن َخَسَف ـ مصبا
الكسوف وهو نقص@, أو ضوؤه ذهب القمُر@: وَخَسَف يَتعّدي@, و� يَتعّدي ا� وخسفَه
ٕاذا :@kحا أبو وقال الشمُس@/ وكَسَفت القمُر َخَسَف الك0م أجود ثعلب@: وقال أيضاً@,
وَخَسـفت اòسوف@/ فهو Çbيعه ذهب وٕاذا الكسوف فهو الشمس نور بعض ذهب
اòسف@: وأسامَُه أنا@/ وخسفxا غاَرْت@, اXاء@: Ôع� وَخَسَفْت ضوؤها@/ ذهب ٕاذا Ôالع�

/@CًاÌ¾مبا 6جعله واGوان الذلَّ أو�ه
فـروع يرجـع وٕاليه وُغـؤور@, غموض ع� يدّل واحد أصل خسـف@: ـ مقا
ْرَض@/ أ�َ َوِبَداِرِه @ِبِه َفَخَسـْفنا ـ@ أ�رض ظاهر غموض َسف Òòوا ْسف Òòفا الباب@/
nو فاuار C6جدارها ِجيلها ÒÌ ß»ُك@ ٕاذا َخسـيف wب ويقال القمر@/ خسوف الباب ومن
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ودخل@/ غاَر ¡مه كأّن خاسفاً واXهزول@يسّمي عميت@/ الع�: واKسفت ماؤها@/ يNُح
ÒãÏÈوَر طـعام@/ من أراده ما عنه غاب كأ@نّه جائعاً@, بات ٕاذا ْسف Òòا ع� بات ومنه
تكاد اللّيِّنة وهيى أ�رض من أخاسيَف ã|الناس وقع ويقال@: نّيـة@/ الدَّ أيى ْسف Òòبا
خسيٌف@, الكث� باXاء ãçيأ الّذيى للسحاب قوGم ع�الباب aل ا ØWو لليyا@/ تَغمض

خسيفة@/ ناقٌة غزيرة@: ناقٍة ã| قوGم وكذلک ذ@كرناها@, ãOّال wبالب شبّه @كأ@نّه
اòاسف@: عبيد@: أبو النُّقصان@/ ْسف@: Òòا :@ ّ أ�صمعيى عن ـ ١٨٣ . ٧ الxذيب
الشـمُس وَخَسَفت ا�ائع@/ واòاِسف@: ا�وع@, ْسف@: Òòا :@qيGا ãèأ وعن الَمهزول@/
ابن وعن فzا@/ فدخل أ�رض أخذته ٕاذا وبالقوم@: بالّرجل وُخِسَف ]ع9@/ وكَسَفْت@:
wالبـ سيف@: Òòا عمرو@: ãèأ وعن بالثانية@/ اُ�و5 أ�رض ٕا¡اق ْسف Òòا :@ Ø ãèأ�عرا
أ�رض]ا ُسؤوخ ْسف@: Òòا الليث@: وقال ك$ة@/ ماؤها ينقطع ف0 ا¡جارة ã| َفر ÔI ãOّال
ãOّال وهيى خاسفة@: وع� أ�رض@, به ا� وخسف أ�رض@, به اKسف تقول@: علzا@,

الرأس@/ ã| حدقxا غابت ØOح فقئت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أثـر يَنمحيى Mيث والُغـؤور الدخول هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
مyا@/ أضعف والكسوف الغائر@/

البـاطن ٕا5 وال«Ìيان النفوذ هو الَغْور أّن والسيخ@: الغور وب� بيyا والفرق
فيقال اُ�و5@, ع�اXرتبة الورود هو والسيخ ع�التدقيق@/ يُطلق وwذا ولطف@, بدقّة

أ�رض@/ ã| وأ�قدام mالقوا ساخت
وغ�ها@: واGوان والنقص النور وذهاب وا�وع زال ÔGوا العمي ـ ãæمعا وأمّا

أ�صل@/ آثار ومن Vازيّة ãæعاf
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وحروفها, الكلFت موادُّ الفرق@ب�@اòسف@والكسف@والغور@والسيخ: ع� ويدّل
غور شّدة اòسف ã0ف ا¡لق@, فوق أق½Ïاللّسان من والكاف حلقيّة اòاء حرف فٕاّن
فيدّل لينـة@: وحرف حلقيّة حرف من مركّباً الغور لفظ كان وØXا الكسف@/ ٕا5 بالنسبة
اÇòاء واُخِّرت السـ� فقّدمت السـيخ@: لفظ وأمّا لطيـف@/ وورود دقيـق نفوذ ع�

والشّدة@/ الثبوت Øj اللِّ� مع Ø ãyجز ع�دخول فيدّل اللينة@: طت ووسِّ
واòضع@/ @واÌ»ò@واòّس@واòشع اòزيى ماّدة : Ó9ومع لفظاً اòسف وقريب@من
م ß ßwِسف Ö ÒK نََشأ ٕاْن أ�ْرَض@, ِبِه َخَسفنا َمن م Ô Öyَوِم ْرَض@, أ�َ َوِبداِرِه ِبِه َفَخَسْفنا

ِبنا@/ سَف Ò Òò َعَلْينا اُ" َمّن لَْو�أن ,@ Ø Òال� جاِنَب َبكُم ِسَف Ö ÒO أن Ö Ôr أفأِمنْ ْرَض@, أ�َ

/@ Ø ãLا¡قي معناها ã| اXوارد هذه ã|استعملت فاXاّدة
/@ ٨ . ٧٥ ـ والَقَمُر ْمُس الشَّ َع ß Ôbَو الَقَمُر َوَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق َفٕاذا

الشـمس ٕا5 ورجوعه غـؤوره ٕا5 ٕاشارة القـمر خسوف يكون أن والظاهر
نـظام اختّل ٕاذا وذلک الشمس@, ã| ومندكّاً منح0ًّ القمر يكون Mيث فzا@, واSذابه

/@ ّ الدنيويى ّ اXاّديى nالعا
ã|و إ�فاضات مقام ã|الوسائط ٕا5اندكاك الكرZة ا��ية wذه يشار أن وZكن
َيـْوِم مالِِک ـ اÇXتعال ا¡ّق وبقاء وفنائها@, اXستن�ة اe�ٔار وا0Lل Ø ãæالروحا اXقام

ين@/ الدِّ

Nوز و� التفاس�@, ã| Fك والضياء النور ذهاب ليس]ع9 اòسوف أّن فظهر
ا¤دود@/ والفهم الرأيى بوفق والتفس� وا¡قيقة@, أ�صل عن العدول لنا

نـورانـيّة بعد ãæعاXا هذه أّن ٕا5 ٕاشارة :@ ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق ـ تعا5@: بقوله والتعب�
البصارة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٦٧ خشب

خشب@:
شيب: Òòوا فأ�خشب@ا�بل@الغليظ/ ع�@ُخشونة@وِغَلظ@/ يدّل أصل@واحد ـ مقا
وَخشيٌب@: شوب ÒU وÎºم َخِشناً@/ ٕاّ� ا¡ال هذا ã| يكون و� طبعه بُِدٔي الّذيى السيف
َشب@/ Òòا من مشـتّق عنديى هذا وكّل غليظ@/ أيى َخشـيٌب وbل ُينحت@/ ح� وهو
يابسـة كرvة َخشباء@: ج}ة ويقال /@ ْرعيى ÒXا من اليبيَس أ@كلت ٕاذا إ�بل@: وHّشبت

غليظ@/ َخشيب@: Cابتداًء ا¤فور 6ال�اب oوظَل ليست]ستوية@/
ـ ُمَسّندة ُخُشٌب م Ô Úu@َكأ اXنافق�@: صفة ã| تعا5 ا� قال ـ ٩٠ . ٧ الxذيب
ÇÒرة Ò\ ]NÇلة فهو ُخُشب@: قال ومن وبُْدن@, بََدنة مثل الش�@, بٕاسكان ُخْشٌب وقرٔي
التفّهم ترك ã| اXنافق� أّن أراَد وَشَجر@/ َشَجرة مثل َخَشب@, ع� َخَشبة وQمع ر@, Ô Ô\و
من أ�خشب ر@: ßc قال ُشب@/ Ôòا ]Nلة الوحيى من يسمعون ما ووعيى وا�ستبصار
كأّن ãOّال وهيى َخْشباء وأرض فيه@/ Lُيرت � الّذيى هو ويقال الغليظ@, ِشن Òòا ا�بال@:
َخِشب@: ورجل ء@/ ãÏ¾ كّل من ِشن Òòا الغليظ ِشب@: Òòوا متدانيـة@/ منثورة حجارtا
وقـال َخِشناً@/ ُصلباً صار ٕاذا الّرجل اخشوَشـَب ويقال العصب@/ باديى العظم عاريى
/@ Úيُل� أن قبل ُبِرَد أصله ا Ø̂ وٕا ـقيل@, الصَّ الناس@: عند وهو َخشيب سيف :@ ّ أ�صمعيى
الكـ0م Oِشب وهو منـه@, َتفُرغ nو أ�ّول َ يى Ö ÒGال بريxا ٕاذا َخْشـباً@: النَّبَْل وَخِشبُت

ّوده@/ ÔN nو gه ÔJ n ٕاذا ـ@ والعمل
ورجل /@ ØãÏ ß½بالُع يقاتلون الّذين وهم يَدقّوuم@, ّشـابة Òòا ٕالzم َخرَجْت ـ أسا
خشـيب وÎºم وUشوب خشيب وسيف عصب@/ وشّدة ص0بة جسده ã| َخِشب@:
الصـيقُل فتق ما وجاد خشـبُته@/ وقد ْشب@/ Òòا من وهو عمله@, Jكم Xا شوب@: ÒUو

خش}ا@/ ãOّال حديدته أيى السيف@, خشيبَة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خشب ٦٨

والتحقيق@:

ã Øك� مفهوم وهو وخُشن@, اسـتطال ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل ع�أّن وكذلک لب@, الصُّ الغليظ السيف وع� ا�ـبال@, من اXرتفع اòشن ع� يصدق
اليابسة@/ وا�}ة الصلبة اXستطيلة وأ�رض والرُجل@, ال«Îم

/@ ّ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن وا�خشيشاب@: التخّشب وأمّا
/@٤ . ٦٣ ـ ُمَسنَّدة ُخُشٌب م Ô Úu@كَأ م ß ßGلَِقْو َتْسَمْع َيُقوُلوا َوٕان

تل�قلوwم � ع�ا�دار@, مسنَّدة مستطيلة خشنة صلبة ُخُشب مثل م Øuٕا أيى
سبي0ً@/ vتدون و� يستب½Íون و� يتدّبرون � وهم عندهم تعقّل و�

صلب وما الِعيدان من غلظ ما هو اXفهوم@: هذا من Øk�ٔا اXصداق أّن 0O و�
وغ�ه@/ لب الصُّ السيف يقاربه Øj أ�غصان@, من

فبلحاظ ونسبUشوب: ء, ãÏ¿بال ُء ãÏ¿ال َخِشَب ـ قوGم ã|لطòا مفهوم وأمّا
واللّطف@/ والصفاء اòلوص لرفع موجباً @كونه

السـيُف@: وخِشَب خشيٌب@, سـيف ـ@ قوGم ã| والشحذ ا�نتـقاء مفهوم وأمّا
مرتبة@, ã| واللِّ� والضعف ا�عوجاج ورفع وا�ستطالة ا�ستقامة حصول فباعتبار

ا¤كم@/ لب الصُّ oستقXا ã|الصا بالغصن تشبzاً
فٕاّن وغ�ه@: الغصن دون اXاّدة wذه الكرZـة ا��ية ã| التعب� ã| اللّطف فظهر
ليشار مسنَّدٌة@: بقوله التقييد وأمّا الشعور@/ وفقد وا�ستطالة التصّلب ع� الد�لة فzا

بنفسه@/ والقيام بالنفس وا�تّكاء وا�ختيار ا¡ركة فقدان ٕا5 wا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٦٩ خشع

خشع@:

ع� بقلبه أقبل ودعائه@: ص0ته ã| وَخَشَع خضع@/ ٕاذا ُخشوعاً@: َخَشَع ـ مصبا
واطمأّنت@/ سكنت ٕاذا أ�رُض خشَعت من مأخوذ وهو ذلک@,

وطأطأ تطامَن ٕاذا َخَشع يقال التطامن@, ع� يدّل واحد@, أصل خشع@: ـ مقا
ã| اòضوع أّن ٕاّ� اòضوع@, من اXع9 قريب وهو ُخشوعاً@, Oَشع رأَسه@, C6خفض
Í½والبـ الصوت ã| واòشوَع ,@Cبا�نقياد التسك� 6أيى با�ستخذاء وإ�قراَر البدن
ف0ن@, اختشع يقال والّرا@كع@, اXستك� اòاشع@: ُدريد@: ابن قال أْبَصاُرُهم@/ ـ@@خاِشَعًة
شعة@: Ôòوا لزجاً@/ ُبزاقاً Lأل ٕاذا صدره@: ÚãÏ¾خرا خشع ويقال ب½Íه@/ اختشع يقال و�
بأ�رض@/ �ِطٔي خاشع@: قفٌّ يقال ال«Îولة@, عليه غلبت قد قُفٌّ أ�رض من قِطعة

ة@/ Ø ÒGمُغ خاِشعة@: وبلدة
فعل قيل ما ع� اòشوع أّن واÇòضوع@: اòشوع ب� الفرق ـ ٢٠٦ الفروق
خاّصة الك0م ã| واòشـوع منـه@/ أعظم وأ@نّه فوقَـه له@, ضع ÒO مَن أّن فاعلُه يَري
أّن بـعÎÉم@: وعند القلوب@/ أفعال من ÇYا وقيل ـ@ ـن@ ×aِللّر أ�ْصواُت ـ@@َوَخَشَعت
ٕا5 يُضاف وGذا تكلّفاً@, يكون و� له ا¢شوَع اòاِشع خوف مع ٕاّ� يكون � اòشوع
وÇGذا خـوف@, مـعه يكون أن ãÏÉيقت و� والتطأطؤ التطامن هو واòضوع القلب@/
تكلّفاً إ�نسان Oضع أن Nوز وقد قلبه@/ خضع فيُقاَل القلب ٕا5 يُضاف أن �@Nوز

فوقه@/ له ا¢ضوع أّن يعتقد أن غ� من
ع�ا�وارح@, يوجد Dف اòشوع يستعمل وأ@ك$ما الÍÉاعة@, اòشوع@: ـ مفر
خشعت القلب ÍÈع ٕاذا قيل@: ولذلک القلب@, ã| يوجد Dف يستعمل أ@ك$ما والÍÉاعة

خاِشُعون@/ م ß ßt?ص ã| ُهْم الَّذيَن ُخُشوعاً@, َوَيزيُدُهم ا�وارح@,
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خشع ٧٠

ه أ�رضوغضَّ Lَو بب½Íه رمي َع@: شَّ Ò ÒHو واختََشَع ُخشوعاً, َشُع ÒO َخَشع ـ لسا
طأطأ ٕاذا واختشع /@Ì»ٕانك ه@: ÔÍ½ب وَخَشَع عون@/ متخشِّ ع@: ُخشَّ وقوم صوته@, وخفَض

ã| واòشوُع با�ستخذاء@, إ�قرار وهو البدن@: ã| اòضوع ٕاّن وقيل@: وتواضع@/ صدَره
/@Í½والب والصوت البدن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والقبول والوضيعة اللّينة من Iصل حالة هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل البـ½Íأّن ã| ثانياً Øتتج� Øj القلـب@, ã| اُ�و5 اXرتبة ã| Iقّقها ا¡الة وهذه وأ�خذ@/
/@ ã ØLوالتل القبول وسيلتا F Øuفٕا والسمع@,

مقام ã| الب½Íوالسمع جعل أيى الصوت@, الب½Íوخشوع مع9خشوع وهذا
الب½Íورفع حّدة مقابل ã| وهذا والطاعة@, ã ØLوالتل والتسلoواòفضوالقبول ا�نقياد
ةَ فِئَد َوأ�َ ْبصاَر وأ�َ ْمَع السَّ َلكُم َوَجَعَل ـ وا0òف ا�ستكبار الكاشفَ�عن الصوت

َتْشُكرون@/ َلَعلَّكُم

اòضع@/ راجع ـ ومنقاداً ومطيعاً متواضعاً النفس جعل فهو اòصوع@: وأمّا
وا�طـمينان والوضـيعة اÇòضوع وبـ� اÇXاّدة هـذه ب� الفرق يظهر وwذا

وغ�ها@/ والÍÉع وا�نقياد
عـلzا الغالب وأ�رض والّر@كوع@, وا�ستكانة@, بالتطامن@, اòشوع فتفسـ�
Í½الب ورميى والتواضع@, ,@Í½الب وانكسار والتطأطؤ@, اòضوع@, مع واòوف ال«Îولة@,
ما وأ�صل ثار@, با�� أو باللّوازم التفسـ� باب من ٕامّا كلّها وغـ�ها@: أ�رض@, Lو

الكلFت@/ ã}با ã| Fك به@, Ì Ú»ليف مفرد آخر لفظ له وليس قلناه@,
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٧١ خشع

الكرZة@/ ا��يات ã| استعGFا موارد ã| wا التعب� لطف يظهر وwذا
/@١٦ . ٥٧ ـ اِ" لِِذكِر م Ô Ôwُقلو َشَع Ö ÒH أْن آَمُنوا للَِّذيَن يَأِن Òn@أ

اXتعال@/ ا� ذ@كر مقابل ã| قلوwم وتسلّم وتطيع وتنقاد تل�قلوwم بأن
/@١٠٨ . ٢٠ ـ ِن × Öa للرَّ َوَخَشَعتأ�ْصواُت

و� وليـنة@, خفض للصوت فيحصل القلب خشوع مظهر أ�صوات خشوع
/@oوالتسل ا�نقياد Vري ع� ٕاّ� Nريى

/@٧ . ٥٤ ـ أ�ْجداث ِمَن رجون ÒO أْبصاُرُهم عاً ُخشَّ
/@٤٤ . ٧٠ ـ ِذلّة تَْرَهقُهم أْبصاُرُهم خاِشَعًة

/@٩ . ٧٩ ـ خاِشَعة أبصاُرها واِجَفة يَْوَمِئٍذ ُقلُوٌب

للقلب@, وTبّة وانقياد اKفاضولينة من ا¡اصلة ا¡الة أثر ã| Í½الب فخشوع
وا�Fل@/ وا�0ل العظمة درك مقابل ã| وانفعال وانقياد خضوع نظر نظرهم فيكون

/@٢١ . ٥٩ ـ خاِشعاً لََرأْيتَُه َجَبٍل × Ò%َع الُقرآَن هَذا أنَزْلنا لَْو
العظمة@, ã Ø�Q قبال ã| وانفعال@وقبول@وTبّة لينة@وخفض@وتأّثر حالة له فيحصل

ٕاليه@/ العزيز ا� كلFت بعظمة التوّجه ع�ا�بل@: إ�نزال من واXراد
النفس ã| اòشوع حقيقة آثار من الصوت وخشوع Í½الب خشوع أّن فظهر
والقـبول@, وأ�خذ وا�نقياد@, وا¤ّبة@, والرهبة@, الرغبة@, أيضاً@: آثاره ومن ,@ Ø ãæإ�نسا

وا�Fل@/ وا�0ل العظمة ودرك وا�نفعال@, والتأّثر
اòاِشع"@, Ò%َع ٕاّ� ةٌ Ò+َلَكب ا Úuوٕا ُخشوعاً@, َوَيزيُدُهم َيْبُكوَن قاِن لِٔ?ذْ ّروَن ß ÒOَو
َلنا وكاُنوا@ َهـباً َوَر َرَغباً َوَيْدعـوَننا َقليً?@, َثَمناً اِ" بآياِت �@َيْشـ@وَن ِ"ِ Ò"خاِشع
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Ï¿خ ٧٢

واِجـَفٌة َيـْوَمِئٍذ ُقلُوٌب ة@, ِذلَّ تَْرَهُقُهم أْبصاُرُهم خاِشَعًة ,@ لِّ الذُّ ِمَن Ò"خاِشع ,@ Ò"خاِشع
خاِشَعة@/ أْبصاُرها

راً@/ متأخِّ أو مقارناً ي0زمها ا ØWو اòشوع لوازم من ãæعاXا فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¿خ
َغْضـبان مثل ,@ َخْشييى واXـرأة َخشـيان@, فهو خاف@: خشـية@: ãÏ¿خ ـ مصبا

علمت@/ خشيت]ع9 قيل ا Ø[ور /@ Ò(وَغْض
اòوف@, فاòشية@: الَمجاز@, عليه Jمل Øj خوف@وُذعر, ع� يدّل :@Ï¿خ ـ مقا
قـوGم وا£از منه@/ خشيًة أشّد كنُت أيى فخشيُته@, ف0ن ãæوخاشا َخشياُن@/ ورجل

علمت@/ خشيت]ع9
Ï¿O ]ا علم عن ذلک يكون ما وأ@ك$ ,@oتعظ يشوبه خوف اòشية@: ـ مفر
ÒãÏ ß¿َخ َمْن تعا5@: وقال Fُء@, الُعلَ ِعباِدِه ِمْن ¿Ïاَ" Ö ÒO ا Ú̂ ٕا ـ wا العلFء ُخّص ولذلک منه@/

نفسه@/ من بذلک معرفته اقتضاه خوفاً خاف Xن أيى ـ بالَغْيِب َن × Öa الرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ُيراقب بأن اòوف@, مع والوقاية اXراقبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا0Xحظة@/ اòوف مع نفسه ãLويّت أعFله

وا0Xحظة ا�هBم وترك اXبا�ة وعدم والتغافل اY�ٕال اXعـ9@: هذا ويقابل
ا0òف@/ النفسمن صيانة وعدم
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٧٣ Ï¿خ

يكون � اòشـيَة فَقََد مَن أّن ورد@: وقد واليق�@, العلم لوازم من اXع9 وهذا
قد اXناسـبة وwذه ال¿Ìيعة@/ مصباح ـ ã| Fك العلم@, ]تشاwات ـعر الشَّ َشّق وٕان عاXاً

عِلمت@/ خِشيت]ع9 ã| Fك العلم@, منه ويراد يطلق
تـعا5@: قـوله عليه ويدّل اòـوف@: ]ع9 و� العلم@, ]ع9 ليست اXاّدة فهذه

اòوف@/ مقابل ã|ذ@كرت قد اòشية فٕاّن ـ ×Ï¿ Ö ÒH َو� َدَر@كاً اَف ÒH@@�َ
:@ ã| Fك الكرZة@, ا��يات ã| اXوارد كث�من ã| oيستق � اòوف مفهوم وأيضاً

/@٣٧ . ٣٣ ـ شاه Ö ÒH أن أَحقُّ واُ" ¿Ïالنّاَس Ö ÒHَو
/@٤٤ . ٢٠ ـ ×Ï¿ ÒO َيتََذ@كَّرأو َلَعلَُّه َليِّناً َقْوً�@ لَُه َفُقو�@

/@٤٤ . ٥ ـ َواْخَشوِن النّاَس َشُوا Ö ÒH?َف
وكذلک ٕالzم@, تعا5 ا� من رسـول أ@نّه مع الناس عن Ø ã(الن òوف مع9 ف0
ل0ٔنـبياء اÇòطاب فٕاّن الثالثـة ا��ية ã| وهكذا ,@ Ù�ّالل القول أثر ã| للخوف �@مع9

اXطلق@/ òوفهم اقتضاء ف0 ـ النَّبيُّوَن ا ßw كم ÒJ تعا5@: قوله بعد والربّانيِّ�@,
الكرZة@/ ا��يات ã| اXاّدة استع�Fت أغلب ã| وهكذا

َفَزاَدُهم َفاْخَشـْوُهم َلكُْم ُعـوا@ Ò Òb َقْد النّاَس ٕانَّ النّاُس م Ô ÒG َقاَل الَّذيَن آية@: وأمّا
/@١٧٥ . ٣ ـ َوَخاُفوِن اُفوُهم Ò ÒH?َف أولياَءُه ُف وِّ Ò ÔO يطاُن الشَّ ذِلكُم ا Ú̂ ٕا ///@ ٕاZاناً

واÇòوف للخوف@/ اقتضاء فzم يكن nو اXؤمنـ�@, ع� خطاب ãÏ¿òا فٕاّن
وأمواGم@/ اXستضعف�اòائف�ٔ�نف«Îم من الشيطان ٔ�ولياء خطاب

أيضاً@: عليه ويدّل

/@٤٥ . ٧٩ ـ َشاها ÒOَمن ُمنِذٌر أنَت ا Ú̂ ٕا
/@١٨ . ٣٥ ـ الَغْيِب ِب م Ô Úwَر َشوَن Ö ÒO الَّذيَن ُتنِذُر ا Ú̂ ٕا

www.attaweel.com



Ï¿خ ٧٤

ويـراقب أ�عFل ي0حـظ من ٕانذار واXراد له@, معـ9 � Oاف من ٕانذار فٕاّن
اòوف@/ مع نفسه ãLويّت واXصا¬ اُ�مور

يصّح و� ,@oفليس]ستق بعض@: قال Fك مع9اXاّدة ã| oالتعظ مفهوم قيد وأمّا
الَعَنَت, ÒãÏ ß¿ْن@َخ Ò ßX@ذلَِک َكساَدها, شوَن@ Ö ÒH ,@Fُيرِهَقُه َخشيناأن Ïالنّاَس@, Ò¿ Ö ÒHَو ـ ã|@قيده

ْنفاق@/ ٕا َخشيََة ٕاْم?ٍق@, َخْشيََة

أ�نـبياء نـظر ã| ØDسـ و� اÇXاّدّية@, واُ�مـور للنّاس قدر و� عظمة � فٕانّه
واXقّرب�@/

/@ Ó9ومع لفظاً ـ@ خشع ماّدة من قريبة اXاّدة هذه أّن 0O@و�
للFّدة م0زماً ال¿Ìيفة ا��يات ã| يذكر ما أّصـلناه@, الّذيى أ�صل ع� ويدّل
ْن Ò ßX ةً Òَلِع� ذلَِک ã| ٕانَّ ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO َمْن @كَُّر َسيَذَّ ,@ ×Ï¿َفتَْخ َربَِّک ٕا�× َوأهِديََک ومؤّخراً@: مقّدماً
َخْشيَِة ِمْن عاً ُمَتَصدِّ خاِشعاً ُمْشِفُقوَن@, م ß Ùwَر َخْشيَِة ِمن ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO ْن Ò ßX ةً َتذِكَر ٕاّ� ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO

اِ"@/

تـوجب ãOّال هيى اòوف@: مع والتوّجـه واXراقبة اللّحاظ ]ع9 اòشـية فٕاّن
واòشوع@/ وإ�شفاق والعGة التذّكر

]Çعناها عـليه@, القـرآن ٕانزال أثر ã| Cا�ـبل 6راجع ا�بل ã| اòشـية ٕاّن Øj
ã| ÇJصل ا Ø̂ ٕا واXراقبة اòوف حالة مع ٕاليه والتوّجه القرآن م0حظة فٕاّن اXذكور@:
هو القرآن نزول أثر ٕاّن حيث اòوف@: مع9 m0ي و� و]ناسبته@, القرآن ٕانزال نتيجة
والتصّدع@, اòشوع Jصل اXع9 هذا ومن خـوف@, مع وا�تّـقاء واXراقبة ا0Xحظة

اòوف@/ �@@من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٧٥ خّص

خّص@:

وأقـفال@/ قُـفل مثل أخصاص@, وا�مع القصب@, من البيـت ّص@: Ôòا ـ مصبا
@من@باب@@قعد,@وَخصوصيّة, صاصة:@الفقر@وا¡اجة@/@وخصصُته@بكذا@@أُخّصه@ُخصوصاً Òòوا
به واختصصته مبالغة@, بالتثقيل وخّصْصتُه غ�ه@/ دون له جعلتَُه ٕاذا لغة@: وُخصوصيًّة
فهو ,@ عمَّ خ0ف قعـد@: باب من ُخصوصاً ُء ãÏ¿ال وخصَّ وHّصص@/ به هو فاختّص

للتأ@كيد@/ واGاء العاّمة@, خ0ف واòاّصة مثُله@, واختّص خاّص@,

صاُص Òòفا والثُّلمة@/ الُفرجة ع� يدّل وهو منقاس@, مطَِّرد أصل خّص@: ـ مقا
َخصاصـة من بدا للقمـر@: ويقال /@Cالقـدر علzا توضـع 6@أحجار Ø ã|أ�ثا ب� الُفَرج
ء ãÏ¿ب ف0ناً خصصُت الباب ومن ا¡ال@/ ã| والثُّلمة إ�م0ق صاصة@: Òòوا السحاب@/
غـ�ه@, وب� بيـنه ُفرجة أوقَع فقد واحد اُفرد ٕاذا ٔ�@نّـه القـياس@, وهو َخصوصّية@,

صوصّية@/ Òòا :@ ×Ï½ّصي ßòوا ذلک@, 0Rف والعموم
هيئة ع� يُسقَّفRشـبة الّذيى البيت ّص Ôòا الليث@: قال ـ ٥٥١ . ٦ الxذيب
من فيه Xا ُخّصاً يى Ùd وأخصاص@, ُخصوص bعه قلت@: /@C�ًطو يُب9× 6البناء أ�َزج
ذلک وأصل وا¡اجة@, C6@الثقبة لّة Òòا صاصة@: Òòوا الضيِّـقة@/ التفاريج وهو صاص Òòا
فهو ُبرقع أو سحاب أو باب أو مُنَخل ã| يكون َخرق أو َخلَل وكّل صاص@/ Òòا من
َء@وأخصصُته@/@واòاّصة@: ãÏ¿وخّصصُت@ال@, @ @قولک@هو@@Oصُّ صوص@مصدر@ Ôòَخصاص@/@وا

لنفسک@/ اختصصتَه الّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ�ه@, دون به والتفّرد ء ãÏ¾ ٕا5 ا�نتساب هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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خّص ٧٦

وُخصوصّية@, وَخصوصيّة وُخصوصاً َخّصاً ّصه Ô ÒO ء ãÏ¿بال ه َخصَّ الّلسان@: ã| Fك يقال
غ�ه@/ دون به أفرده واختّصه@: وخّصَصه ,@ÏÒ½ي وِخصِّ أفصح@, والفتح

ا¡Çالة و]Çناسبة أ�صل@, ذلک لوازم fن ّلة@: Òòوا والفقر ا¡اجة مفهوم وأمّا
ّ العاديى ا�ريان عن خارجاً تعّيشه@, اُمور جريان ã| خصوصيّة وبلحاظ ا¢صوصة@,

والفقر@/ اXضيقة حالة هيى وتلک ,@ ّ الطبيعيى ّ العموميى والَمْجري

اòاّصة ا¡الة تلک يوجب التفاريج من مورد كّل فاXراد والثُّلمة@: الُفرجة وأمّا
أو مُنخـل أو باب ã| اXوجـودة لَل Òòكا ا¡الـة@, تلک من ينشأ أو الفرجـة ذيى ã|
تـ0زم َخـرقة أو َخلّة ع� بل صاص@, Òòا لفظ فرجـة كّل ع� يطلق ف0 غ�Yا@,

صاصة@/ Òòا
/@٩ . ٥٩ ـ َخصاَصة م ß ßw اَن كَ َولَْو@ م ßÎ ß»َأ@نُْف × Ò%َع َويُْؤِثُروَن

يؤثروuم@/ الّذين ومن غ�هم من wا منفردة حالة فzم كانت ولو أيى
مـن وغ�ها وا¡اجة واXضيقة الفقر دون صاصة Òòبا التعب� ã| ما ×0O و�

وأcل@/ وأحكم وألطف مyا أبلغ صاصة Òòا فٕاّن اللّطف@,
/@٢٥ . ٨ ـ ة خاصَّ ِمْنكُم َظَلُموا الَّذيَن Ú Òéُتِصي � ِفْتنًَة واتَُّقوا

منكم@/ وغ�هم تعّمهم بل فقط wم وHتّص wا الظاXون لينفرد أيى
/@١٠٥ . ٢ ـ َيشاء َمن ِتِه Ò Öaِبَر تصُّ ÒO َواُ"

فاXع9@: ع�مقتÏÉإ�رادة@, وا�ريى ع�اXطاوعة@والرغبة افتعل@يدلَّ ٕاّن قلنا
wذه التعبـ� ã|و وٕارادته@/ مشيّته ÏÉومقت رغبته ع� جرياً يشاء من برaته Oّص

وا�ستحقاق@/ بالّص0ح ]قتÏÉعلمه بالّرaة اòّص أّن ٕا5 ٕاشارة الصيغة
َخـصاصته@, باعتبار Lـوه@: أو قصب من البيت ع� ّص Ôòا ٕاط0ق أّن فظهر
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٧٧ خصف

وزن ع� يكون أن يبعد و� الشخصّية@, ا¡اجة لرفع ومبنيّاً وTّقراً Uصوصاً وكونه
ة@/ Ø{مش صفة ُصلب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خصف@:

فـيه وهو َخّصاف@, فهو ÍÈب@, باب من َخْصفاً نعله الّرجُل َخَصف ـ مصبا
َرقَبة مثل ِخصاف وا�مع ا¦ر@, من لّة Ôا� َصفة Òòوا /@ × Ò0أ�ش صف@: ß¢وا الثوب@/ @كرقع

وِرقاب@/

/@oمستق مطَِّرد وهو ء@, ãÏ¾ ٕا5 ء ãÏ¾ ع�@اجBع يدّل أصل@واحد خصف@: ـ مقا
C6الِمثقب × Ò0أ�ش والِمخصف@: مثُلها@/ علzا يُطبَّق أن وهو النعل@, َخْصف ْصف@: Òòفا
أو عريضاً ورقاً ع�عورته الُعرياُن يأخذ أن وهو ا�ختصاف@, الباب ومن والِمْخَرز@/
البـاب ومن ا¡ليب@/ عليه ُيَصّب الرائب Ôéّالل صيفة@: Òòوا به@/ �يَست ذلک Lَو غ�شيئاً من ٕاليه bُعه ãæوالثا مطاَبقة@, ء ãÏ¾ ٕا5 ء ãÏ¾ bُع أ�ّول أّن ã| Oتلفان كانا لون�وٕان ذيى كّل الّلغة@: أهل بعض قال وبياض@/ سواد فيه َخصيف@: حبل م ÔGقو مطاَبقة@,
ومن جنبـيه@/ ٕا5 بطنه من البلَق ارتفع ٕاذا َخصيف@: وفرس خصيـف@/ فهو Vتمع�

ا¦ر@/ من لَّة Ôا� وهيى َصفة Òòا الباب
وÇLوه@/ ا¦Çر فيه وNعل C6ينسج يَُسّف خوص َصف@: Òòوا ـ ٢٦٦ ا�شتقاق
أخَصفxْا@, وقالوا@: َخْصفاً@, أخِصفها النعَل وَخصفُت َخصيف@/ Fتمع�فهV لون� وكّل

به@/ َصف ÔO الّذيى والِمخَصف@: صّحته@/ ما أدريى و�

ِطراق وكّل ,@Cالنعل به صف ÔO 6اòصيفة الطِّراق ذات النَّْعل ْصف@: Òòا ـ صحا
ا Ôtَخرز النعَل@: وَخَصفُت للتمر@/ اòوص من تُعمل ãOّال لّة Ôا� َصَفة@: Òòوا َخْصَفة@/ مyا
ُيـلزقان يقوُل ـ@ نَّـة@ Ò9 ا َوَرِق ِمن Fz َعلَ ِصفاِن ÒO تعا5@:@ وقـوله َخصيٌف@/ نعٌل فهيى
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خصف ٧٨

ا�ختصاف@/ وكذلک ,@Ftعور به ليس�ا ببعض بعَضه

وهيى وَخرَزها@, بعض ع� بعÎÉا ظاهر َخْصفاً@: ِصفها ÒO النعَل َخَصَف ـ لسا
قِطعة َصفة@: Òòوا َصف Òòوا ُخِصف@/ ع�بعضفقد بعضه طورق ما وكّل َخصيف@, نعل
أخطاف Oِصفوَن زالوا fا وقوله@: /@ وأ�ش0× الِمثَقُب َصف@: ß¢وا النعل@/ به َصف ÔH ا ØW
آثـار ع� اòيل َحوافر آثار جعلوا م Øu@أ ã9يع ¡قوهم@: ØOح يل Òòا وافر ÒM ّ الَمطيى
وخصف النعـل@/ Hصف Fك@ wا خصـفوها أيى wا طارقوها م Øu@فكأ إ�بل أخفاف
َوَرِق َعلFzمن ِصفاِن ÒO و|التNيل@: وألَزقه@/ وصله Oصفه@: شيئاً ع�نفسه الُعريان
الورق بعض يطابقان أيى ,@Ftعور به ليَْس�ا بعض ع� بعضه ُيلزقان يقول ـ نَّة Ò9ا
Çَصفَة Òòوا لذلک@/ صـانٌع وَخّصاف@: َصف ßU ورجل ا�ختصاف@/ وكذلک بعض@, ع�
ْصف Òòا من ]ع9اXفعول فََعٌل ا Øuوكأ ا¦ر@, فzا Nيك ãOّال لّة Ôا� هيى َصف@: Òòا واحدة
ٕاذا الشيب@: ـفه وَخصَّ اòوص@/ من منسـوج ء ãÏ¾ ٔ�@نّه ء ãÏ¿ال ٕا5 ء ãÏ¿ال ØËÈ وهو
Hويصاً وخّوَصـه Hصيفاً الشـيُب خّصفه :@ Ø ãèأ�عـرا ابن والسواد@/ البياض استوي

واحد@/ ]ع9 تنقيباً@: فيه ونّقب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وانتقصمن اKرق ما مكان قطعة جعل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ْرز Òòوا قع الرَّ مفهوم من قريب اXع9 وهذا وٕاص0ُحه@/ به ووصلُها ٕاليه وضمُّها ء ãÏ¿ال
أّن سبق وقد ا�لد@, ã| اòياطة هو واòرز فقط@, الثياب ã| الرقع أّن ٕاّ� ْسف@, Òòوا

فراجعها@/ ـ والورود الغؤور هو اòسف
مطلقاً@/ فقط@, ]ع9الوصل واللَّْصق@: اللَّزق وأمّا

من و�@بّد اXذكورة@, اXسـتعملة ãæعاXا وب� أ�صل هذا ب� التناسب فيظهر
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٧٩ Ë½خ

فzا اXطلق استعFل يصّح و� كّلها@, اXوارد ã| خصوصيّاته وم0حظة أ�صل اعتبار
اòصوصّية@/ حفظ دون من

.@٢٠ ـ نَِّة Ò9ا َوَرِق F@ِمْن Öz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO @ Fَوَطِفقا Ô Ôtَسْوآ @FÔ ÒG َفَبَدْت ا@ Ò Öyِم@ َفأ@كَ?
/@١٢١

والصفات والقصور وا¤دوديّة الضعف ومراتب FÎ»أنف سوآت FG فبدت أيى
من بأ@كل FÎ»ٕا5أنف Fوتوّجهه اXتعال ا¡ّق عن Fxح�غفل وهذا ,@Ftذا ã| الظلFنيّة
اÍÉòة@/ ا�نّة من@ورق Fzعل وما@انتقصويطابقان ما@اKرم يُصلحان فطفقا الشجرة@,
السوأة راجع ـ@ @Fzعل مسـتوراً @كان ما أيى ,@Fzعورت من اXقصـود هو وهذا

والورق@/ والشجرة

والّلزق@/ واللّصق واòرز الرقع دون wا التعب� لطف فظهر
أّن ٕا5 ٕاشـارة @:@FuصـفاO دون ,@F Öz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO تعا5@:@ بقوله التعـب� وأمّا
اXتعال ا� بتوبة Jصل ا Ø̂ ٕا فٕانّه السوأة@, وTو إ�زالة دون �والتغطية@, السَّ هو اXنظور

/@ َوَهديى َعلَيِْه َفتَاَب ـ إ�خ0ص وIقّق ٕاليه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½خ

Ë½òا فأ�ّول@: ِوعاء@, جانب ãæوالثا اXنازعة@/ أحدYا أص0ن@, :@Ë½خ ـ مقا
وِخصاماً@, Uاَصمًة خاَصْمتُه مصدر صام ßòوا سواء@/ واُ�نQفيه والذكر ,@Ë¼اO الّذيى

الّذيى C6ا�والِق الِعدل جانب Ë½Ôòا :@ ãæالثا وأ�صل ُخصوم@/ ع� ا�مع Nمع وقد
أ�شفار, عليه ما@ُضّمت وأخصام@الع�: /@Ë½ُخ ء ãÏ¾ كّل جانب ٕاّن ويقال: الُعروة, فيه
ٕا5 مائل الِعدل جانب أّن وذلک واحد@, مع9 ٕا5 ف�ّد أ�صل� ب� Nمع أن وZكن

واحد@/ فأ�صل جانب@, ã| اXنازع Ë½Òòوا قّ�@, الشِّ أحد
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Ë½خ ٨٠

لغة@: ã|و واحد@, بلفظ Qواُ�ن والذكر وغ�ه اXفرد ع� يقع :@Ë½Òòا ـ مصبا
باب Ëمن Ò½O الرجل Ë ß½وَخ وِخصام@, ع�ُخصوم وNمع وا�مع@, التثنية ã| يطابق
فَخَصْمته وِخصاماً Uاَصمة وخاصمته ,oوَخص@Ë ß½َخ فهو اòصومَة, أحكم ٕاذا تِعب@:
بعضاً@/ بعÎÉم Ë¼خا القوم@: Ë Ò½واخت اòصومة@, ã| غلبته ٕاذا قتل@: باب من أخُصمه
َنـبأ أتـاَك َوَهْل ـ@ وbيـع@, واحد Ë½òا الليـث@: قال ـ ١٥٤ . ٧ الxذيب
Êء@/ Ò½ُخ وbعه اِصمک ÔO الّذيى وَخصيُمک@: باXصدر@, يى Ù Ôd ٔ�@نّه bعاً فجعله Ë@@ـ Ö½ Òòا
Çيال ßM الّـذيى الراوية طرف :@Ë½Ôòوا وا�ختصام@/ Ë¼التخا من Ëº�ٕا صومة@: ÔòواË½ُخ قلت@: /@Ë½الُع أ�ع�هو وطرفها قال@: مؤّخرها@/ ã| CاءXا َمصّب 6بٕازاء الَعز�ء

وغ�Yا@/ والِفراش الَمزادة من وطرفه ناحيته ء ãÏ¾ @كّل
Êء@, Ò½ُخ وا�مع ,@Ë½Òòا أيضاً@: oص Òòوا وَخصوم معروف@/ :@Ë½òا ـ صحا
قـراءة ومنه شاّذ@, وهو ØËÉبال يقال و� Ì»بالك أخِصُمه فخصمته ف0ناً وخاصمت
ٕا5 منه ُيرّد يفَعل فٕاّن ففعلته@, فاعلته قولک@: من كان ما ٔ�ّن ُمون@, صِّ ß ÒO َوُهم ـ aزة
الصحيح@, من كان باب ّ أيى من ا¡لق حروف من حرف فيه يكن n ٕاذا وذلک ,@ ØËÉال
ا¡لق@/ حرف ٔ�جل بالفتح فَفَخْرته@أفَخره وفاخرته ,@ ØËÉته@فعلمته@أعُلمه@بالXعا تقول

صاداً@/ التاء فيقلب Oتصمون@, ُيراد ّصمون@: ß ÒO قراءة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ØGويع وا�دال@, والعداوة اXنازعة يعّم ما هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
/@ ـ ã9cُد ـ بكلمة@ الفارسيّة ã| عنه

ويقابله واXطلوب ا¡ق ٕانكار مقام ã| ويستعمل الNع@, من مأخوذ الNاع فٕاّن
الطاعة@/
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٨١ Ë½خ

ٕا5 والتجاوز يى التعدِّ مقام ã| وتستعمل يى والتعدِّ الَعْدو من مأخوذة والعداوة
الو�ية@/ وتقابلها السوء وٕارادة الطرف حّق

ا¡ّق@/ ظهور عن اXنع يراد خصومة مقام ã| يستعمل وا�دال
Jصل أن دون من اòصومة تتحقّق أن وNوز ãæعاXا تلک من أعّم واòصومة

معاداة@/ أو جدال أو نزاع

َلكُم ٕانَُّه ـ ٕا5الّشيطان منتسباً العدّو استعFَل نري اòصوصيّات هذه وبلحاظ
ُمب"@/ ُمِضلٌّ َعُدوٌّ ٕانَُّه ُمب"@, َعُدوٌّ

َتناَزُعوا@/ َو� وَرُسولَُه اَ" أطيعوا الطاعة@: مقابل ã| التنازع واستعFَل
بالباِطل@/ َوجاَدلوا ,@ ا¡قِّ ã| اِدُلونََک ÔN ا¡ّق@: �س ã| ا�دال واستعFَل

:@ ã| Fك مفهومها@, مطلق ã| اòصومة واستعFَل
م@, Ùwَر ã| اخَتَصُموا Êِن Ö½َخ هذاِن ُمب"@, Õoَخص ُهَو َفٕاذا َعلََقٍة ِمن إ�ْنساُن ُخِلَق
Ëأهـِل Ô¼ا ÒH ¡ّق ذلَک ٕانَّ روا@, َتَسوَّ Ëٕاذ Ö½ Òòا َنبأُ أتاَك َوَهل َتِصمون@, ÒH َربِّكُم ِعْنَد

ار@/ النّ

ا¤دودة خصائصالطبيعة ومن الدنيويّة ا¡ياة آثار من اòصومة أّن 0O و�
ًة@, Ò Öaَوَر َرأَفًة اتََّبُعوُه الَّذيَن قلوِب ã| َوَجَعلنا ـ فzا اXنافع تزاحم من وتنشأ اXاّدّية@,

م@/ Ô Òyبَي اء Òaُر الكُّفاِر Ò%َع أِشّداُء َمَعُه َوالَّذيَن
/@٢٠٤ . ٢ ـ صام ßòا َأ@َلدُّ َوُهَو َقْلِبه ã| ما × Ò%َع اَ" ُد ßÎ¿ َويُ

صام@/ ßòا من التقدير فيكون كِصعاب Ë½َخ bع أو كقتال@, اXفاَعلة من مصدر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خضد ٨٢

خضد@:

اKضد يقال /@ Ùل� ء ãÏ¾ ã| àØîع�ت يدّل وهو مّطِرد@, واحد أصل خضد@: ـ مقا
فقالوا اXع9 ã| زادوا ا Ø[ور ثّنيته@/ وخَضدته@: ,@Ì»ك غ� من Ø9تث ٕاذا اKضاداً@: العود
اòضيد ٔ�ّن أ�ّول@, هو وأ�صل خضيد@/ ونبات شوكxا, ك«Ìت الشجرة@ٕاذا خضدت

للينه@/ Ø9يتث الّذيى الناعم يّان الرَّ هو
ِسـدر ã| ـ الشـجر عن الشوك نزع اòضد@: الليث@: قال ـ ٩٧ . ٧ الxذيب
قـلَت تُِبنْه فلم عوداً ك«Ìَت وٕاذا فيه@/ شوك ف0 شوكه ُخضد الّذيى وهو ـ@ ضود ÒU

فاKضد@/ َخَضدته
ِضده Ö ÒO الغصَن@وغ�ه َخَضد / ßéَي@@n@@الرطب@واليابس@ما@ ã| Ì»الك ضد@: Òòا ـ لسا
ثنّيته أيى فاKضد العود وخضدت وHّضد@/ اKضد وقد وخضيد Uضود فهو َخْضداً
غ� من Ø9تث ٕاذا انعطاطاً وانعطَّ اKضاداً العود اKضد زيد@: أبو /@Ì»ك غ� فانث9من
الِعيدان وسائر Cكالقصب 6نبات ّ ديى ÒGال من وترا@كم Ì Ø»تك ما ْضد@: Òòوا يَب�@/ Ì»ك@
فـقد قضبتَه رطب وكّل القطع@, ْضـد@: Òòوا شوك@/ ب0 رخو شـجر َضد@: Òòوا الرطبة@/
نـزع Çْضد@: Òòوا Çضود@, ÒUو َخضيد فهو شوكه@, قطعت الشجر@: وخضدت خضدته@,

الشجر@/ من الشوك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�نعطاف ع�سبيل التصّلب@واòشونة رفع اXاّدة@هو @هذه ã| أّن@أ�صل@الواحد
خشونة ورفع الشجر, واس�خاء @العود, ã Ø9ع�@تث اXع9@يصدق @وا�Lناء@,@وهذا ã Ø9والتث

ُتِبنه@/ n ٕاذا العود Ì»وك العيدان@, من وترا@كم Ì Ø»تك وما وتصّلبه@, الشوك
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٨٣ ÍÉخ

/@٢٨ . ٥٦ ـ َمْنُضود َوَطْلٍح ضوٍد ÒU ِسدٍر ã|
تـوجب Mيث وتثنِّـzا العيدان ã| وا�Lناء والنضارة وا�نعطاف اللِّينة يراد
يزاحم و� ا¥ر@, من التناول في«Îل ذلک ومع وbاً�@, وwاًء وُحسناً خاّصة نضارة

باòشونة@/ اXتناول
سدر@/ ماّدة راجع

القـطع@, ]Çع9 ËÉòا ماّدة من ومفهوماً لفظاً قريبـة اXاّدة هذه أّن 0O و�
/@ والنديى ]ع9ا�بت0ل واòضل التواضع@, ]ع9 واòضع ]ع9النضارة@, ÍÉòوا

وا�نعطاف@/ ã Ù9والتث ا�نعطاط مادة من مفهوماً وتقرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉخ
معروفة@/ أ�لوان من فاÍÉÔòة عليه@/ مستقo@وTمول واحد أصل :ÍÉخ ـ مقا
ا Ôxَِعلي كانت ٕاذا َخÍÉاء@, وكتيبة الَغGاء@/ أ�رض يت Ùd Fك للوuا, ال«Êء@, واÍÉÒòاء:
تداخلت فلذلک السواد@, Ùñح ã| فهو البياض خالف ما كّل أّن وذلک ا¡ديد@, سواد
أيى ُمدهاّمتاِن@, ا�نّت�@: صفة ã| تعا5 قال ,@ÍÉأخ أ�سود فيسّمي الصفات@, هذه
من ُخÍÉته لشّدة يُريى يّان الرَّ الناعم النبات أّن وذلک اÍÉòة@, من وهذا َسوداوان@/
لسواد بذلک وا Ø Ôd قوم :@ÍÉÔòوا شجره@/ لك$ة العراق@, سواد يى Ù Ôdولذلک أسود@/ بُعد
تلک فٕاّن ـ CزبلةXوا منة الدِّ ã|ينبت 6ما مَن الدِّ وَخÍÖÉاَء ٕايّا@كم ا¡ديث@: وأمّا ألواuم@/
/@Cق�Ìº ـ 6َمزبلة َبْعر ِدمنة ã| ناÍÈة شجرة ا Øuكأ ُسوء@, َمنبِت ã| ْسـناء Ò¡ا اXرأة

عنه@/ ّ مyيى وهو ص0حها بدّو قبل ا¥ار بيع وا¢اÍÒÈة@:
×Qول0ُنـ ÍÉأخ وللذكر َتِعـَب@, مثل ÕÍ ßÉَخ فهو َخÍÒÉاً اللّوُن ÍßÉَخ ـ مصبا
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Í½خ ٨٤

فسادها, ص0حها@وخوف ت@بذلک@لفقد Ù{ُش مَن: الدِّ وَخÍÉاء /ÍÖÉُخ وا�مع َخÍÖÉاء,
ويقال الفسـاد@/ Ìºيع وهو ثامراً يكون � ناÍÈاً كان وٕان مَن@: الدِّ ã| ينبت ما ٔ�ّن
bع هيى صدقة@: اÍÉÒòاوات ã| ليس وقوGم خÍÉاء@/ والبقول النبات من ÍÉللُخ
اd�ٕيّة جانب فzا غلب لكنّه ,@ÍÉُخ يقال أن وقياÎºا وصفراء@, aراء مثل خÍÉاء
اd�ّٕية@/ تعّينت الوصفيّة فقدت فٕاذا وصحراوات@, صحراء Lو Ëº�ٕا bع فجمعت
Iـته ت Øðفاه بَيضاء فروة ع� جلس ٔ�@نّه ,@C6ص قال Fك بذلک سـمِّيى :@ÍßÉ Òòوا
ا�ستعFل خّفف@لك$ة لكنّه وك«Ìالضاد اòاء بفتح وهو @نبّوته@, ã|واختلف خÍÉاء@,

/@ ّ خÍÉيى فيقال ٕاليه ونسب با¢ّفف@, يى Ùdو
أنا@, وَخÍØÉته ,@ÍÒÈواخضو ُء ãÏ¿ال ÚÍ ÒÉواخ /@ÍÉأ�خ لون اÍÉÔòة@: ـ صحا
قيل ومنه ,@ÍÉأخ وهو جرزته ٕاذا الك0ء واختÍÉت /@ÍÉأخ أ�سود سـّموا ا Ø[ور

/@ÍßÉ اختُ قد َغّضاً@: شابّاً مات ٕاذا للّرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النبات منه Øk�ٔا واXصداق ,@ÍÉأ�خ اللّون هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وبإ�ط0ق@/ قرينة دون من عليه يطلق قد وع�هذا ا�خÍÉار@, ã| لgاله ,@ÍÉأ�خ
النـعومة وع� ـÍÖÉاء@, Òòا ال«Êء ع� يطلق قد الثابت أ�صل هذا و]ناسـبة

/@ÍÉأ�خ اللّون ã|و النبات@, ã| اXوجودت� والطراوة
بلحاظ بل ا�خÍÉار, فليس@]ناسبة مواردYا@: ã|@ةY والدُّ الّسواد وأمّا@ٕاط0ق

ا¡ركات@/ وغشاية والعFرات بأ�شجار وا�ستتار ا�معيّة ترا@كم
الُمخاَضرة@/ وكذلک ,@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن ا�ختضار@: وأمّا
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٨٥ خضع

/@٤٣ . ١٢ ـ ياِبساٍت َواَُخَر àÍ ÖÉُخ ُسْنبُ?ٍت َسْبَع َو
/@٣١ . ١٨ ـ ق Òواسَت� ُسنُدس ِمن ُخÍÉاً ِثياباً َيلَبسوَن َو

/@٧٦ . ٥٥ ـ àÍ ÖÉُخ َرْفرٍف × Ò%َع Ò"ُمتَِّكئ
�Ç ÒV النـبات أّن علzا ويدّل وال}اء@, الّطراوة من فيه Xا اللّون هذا انتخاب
فـيه دام ما اللّون wذا وهو ا�البة@, والنعومة وا�Fل ال}اء وفيه وَمظهرها@, الطبيعة
و� والشـّدة@, ا¡Çّدة ã| كالبياض ليس معتدل حّد ã| اللّون هذا أّن وأيضاً طراوة@/
ونـعومxا طراوtا وآثار الطبيعـة مظاهر فيـه Øتتج� لون وهو الّظلمة@/ ã| @كالسواد

وصفائها@/

ع� الداّل اòضع ومن واللِّ�@, الّصفا ع� الداّل اòضد من اXاّدة هذه وتقرب
وا�نقياد@/ اللِّ�وا�عتدال

Íاً@/ ßÉَخ ِمنُه فأْخَرْجنا ناراً@, ßÍ ÒÉْخ أ�َ َجِر الشَّ ِمَن ة@, ÚÍ ÒÉ Ö ÔU ْرُض أ�َ َفُتْصِبُح

والنعومة@/ الطراوة مع التوأم Øk�ٔا الكامل ع�ا�خÍÉار تدّل
فـتدّل اXاّدة@, هذه مفهوم من جزءاً جعلت قد الطـراوة ٕاّن نقول أن يبعد ف0

ٕاط0قها@/ عند علzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خضع@:

وأخضعه خاضع@/ فهو واستكان@, ذّل ُخضوعاً@: Oضُع لغرZـه خضَع ـ مصبا
الصوت@, ã|يستعمل أ@ك$ما اòشوع أّن اòشوع@ٕاّ� قريبمن واòضوع أذلَّه@/ الفقر@:

أ�عناق@/ ã| واòضوع
الصوت@/ جنسمن وا��خر ء@, ãÏ¿ال ã| تطامن أحدYا@: أص0ن@, خضع@: ـ مقا
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خضع ٨٦

تذلّل أيى ف0ن واختضع وا�ستخذاء@/ الذّل وهو خضوعاً خضع اòليل@: قال فأ�ّول@:
خـضع غ�ه@: وقال بالذّل@/ الراضيان وYا َخْضعاء@: وامرأة أخضع ورجل /@Í¼وتقا
انكباب َضع Òòا : ãæالشيبا قال Oضع@لكّل@أحد@/ ُخَضعة@: ورجل الفقر/ الّرجل@وأخضعه
أ�خضع :@ ãèأ�عرا ابن قال َخْضعاء@/ وُعنُق أخضع رجل يقال الصدر@, ٕا5 العنق ã|
فقال خر@: ا�� وأمّا ك0مه@/ �َن ٕاذا وأخَضَع@: الّرجل َخَضَع ُدريد@: ابن قال اÇXتطامن@/
معركة يْـَضَعة Òòا قـوم@: قال وغ�ها@/ ا¡ـرب ã| الصوت التفاف ضيَعة@: Òòا اòليل@:
ٕا5 القول هذا ع� الكلمة عادت وقد لبعض@, بعض فzا Oضع أ�قران ٔ�ّن القتال

صّوت@/ أيى َخضيعة بطنه خضع عمرو@: أبو قال أ�ّول@/ الباب

ٕاليک ã9ْوأخَضَعت واختضع@, خضع يقال والتواضع@, التطامن اòضوع@: ـ صحا
مـال أيى النجم@, وخضع أحد@/ لكّل Oضع أيى زة@, Ò ÔY مثال ُخَضَعة ورجل ا¡اجُة@,
Çضيعة@: Òòوا مyا@/ دنا أو أ�رض ٕا5 رأسه أماَل َخْضعاً@: إ�نسان وخضع للَمغيب@,
َبضعة@: وللسيوف َخْضعة للسياط dعت وقوGم: فعل@/ منه و�@يب9× الدابّة بطن صوت
وتطامن عنقه@خضوع ã|@ الّذيى وأ�خضع: والَبْضع@القطع@/ ْضعة@صوت@وقع@السياط, Òòفا

خلقًة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مرتبة وهذا ,@oالتسل حالة مقارناً التواضع هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بالذّل@, بالرضا Ì Ø»يف وقد وا�ستكانة@, بالذّل الّلفظ Ì Ø»يف هذا وع� التواضع@/ فوق
النجم@, و]غيب خر@, بالنسبة@ٕا5ا�� الّرجل اXرأة@أو ã| وبل�الك0م أ�عناق, وRضوع

قلناه@/ ما وأ�صل وغ�ها@,
اòشع@/ راجع ـ والوضيعة وب�اòشوع بيyا الفرق فظهر
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٨٧ خطأ

بطن من اXسموع الصوت أو السوط وقع ]ع9صوت واòضيعة ضعة Òòا وأمّا
وا�نـقياد اòضـوع من ظهر ما فهيى وأمثاGا@: ا�ـواد@, الفرس ُقنب من أو الداّبة@,

ا�واد@/ الفرس َعدو من أو السوط عليه يقع ن ØW oوالتسل
هذا وOتلف ,@oالتسل مع التواضع جهة ٕا5 هو اXوارد@: هذه bيع ã| فا�عتبار

واXوارد@/ اXصاديق باخت0ف اXفهوم
/@٣٢ . ٣٣ ـ َمَرٌض قْلِبِه ã| الَّذيى َفَيْطَمَع ِبالَقْوِل َضْعَن Ö ÒH?َف

وهيى خضوع@, حالُة ومذا@كراtّن منطقهّن ã|و قوGّن بواسطة Gّن يكن ف0 أيى
والطاعة oوالتسل بالتواضع يشعر منطقهّن يكون أن ]ع9 ,@oبالتسل توأماً الوضيعة

قصد@/ دون من

Iريک ã| وآ@كد أشّد هو بل الزينة@, كٕابداء القول من النحو هذا أّن 0O و�
سوء@/ قصُد Gّن يكن n وٕان والطمع@, ا¦اي0ت

غاف0ً@/ أو قاصداً وWنوع Tّرم لقائه ã|و Ø ã(أ�جن مقابلة عند ا¡الة فهذه
/@٤ . ٢٦ ـ خاِضع" ا ÒG أعناقهم َفَظلَّْت آيًَة Êِء Ú»ال ِمَن م ß Öz َعلَ ل Ù ÒX نُ نََشأ ٕان
/@oالتسل متواضع�مع خاضع�أيى ونفوذها ا��ية عظمة قبال ã| فيص�وا

النسـاء مورد ã| ØDسـ و� الكرZتـ�@, ا��يتـ� ã| wا التعـب� لطف 0O@و�
وأ�عناق@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطأ@:

ُيصـب n ٕاذا وأخطأ@: خاطٔي@, فهو ِخطأً الّرجل َخِطٔي ـ ٤٩٦ . ٧ الxذيب
كاَن َقتَلُهم ٕانَّ ـ ِخطأً خاطٔي وأنا أخطَأ@, فأنا أ\َت@, ٕاذا َخِطئُت قد ويقال الصواب@/
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ÇXا وأخطأت@: الذنب@/ وهو عمداً صنعه Xا َخِطئُت@: يقول@: qيـGا وأبو /@ @َكب+اً ِخطأً
يكـون أن يـنبغيى كان وbعها@ فَعيلة اòطيئة الليـث@: وقال عمد@, غ� َخطَأ صنَعه
/@ كاليتاميى جعلوها@ Øj مyا ا��خرة Yزت�فخفّفوا التقاء فاستثقلوا wمزت�@, Ñyخطا
ٕاذا أخطَأ يقال@: الصواب@/ حّد Vاَوزة ٔ�@نّه اòطو@] [@من هذا من واòطاء ـ مقا
/@�òا الوجه ي�ك ٔ�@نّه الباب قياس وهو أذنَب@, ٕاذا طَأ@: ÒO وَخِطٔي الصواب@, تعّدي
من Ëºٕا وهو Òّد@, ÔZو ÍÒ½ويُق الصـواب@, ضّد بفتحت� مهموز طَأ@: Òòوا ـ مصبا
Xن ]ع9واحد@, وأْخطَأَ َعِلَم@, باب من ِخطأً َخِطٔي عبيدة@: أبو قال ِطٔي@/ ÔU فهو أخطأ
أو كان عامداً ء ãÏ¾ كّل ã| وأْخطَأَ@: ين الدِّ ã| َخِطٔي غ�ه@: وقال عمد@/ ع�غ� ُيذنب
الصواب أراد ٕاذا وأخطأ خاطٔي@, فهو عنه يى Ôu ما تعّمد ٕاذا َخِطٔي وقيل@: عامد@/ غ�
الذنب طاء@: Òòوا تعّمده@/ أو قصده قيل وفَعَله@: غ�الصواب أراد فٕاذا غ�ه@, ٕا5 فصار

طئاً@/ ÔU جعلته أو أخطأَت له قلت وخطّأته@: باXصدر@/ تسمية
غ�تعّمد@, من تكون قد طيئة Òòا أّن طيئة@: Òòوا j�ٕب�ا الفرق ـ ١٩٣ الفروق

خطايا@/ كلّها الذنوب يت Ùd ØOح ك$ذلک Øj تعّمداً@/ ٕاّ� j�ٕا يكون و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ٕامّا اòطاء ٕاّن Øj الصـواب@, يقابل ما هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
واXوضوع@/ تعي�اXصداق ã| أو العمل@, ã| أو ا¡كم@,

فٕانّه قبحاً@, وآ@كد أثراً أشّد وتعيينه@: به والعلم فهمه ã| أيى ا¡كم ã| واòطاء
ã| اÇòطاء وبعده /@ÍÙ½قـXا عذر يقبل و� معتذراً صاحبه يعّد � الّذيى التقص� من
ُيصيب@, ØOح فيه وJتاط سـنه ÔJو عمله ã| يراقب أن له �زم العامل فٕاّن العمـل@:
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وم0مة@/ Tذوراً أقّل وهو وتعيينه@: اXوضوع ã| اòطاء وبعده
هـو بـل اòطاء@, من يعّد ف0 Uالف@: فعل وٕارادُة قبيح عمل ã| التعـّمد وأمّا

واXعصية@/ ا0òف اُريد ٕاذا اòطاء يصدق ف0 العصيان@,
تعا5@: قوله عليه ويدّل

َغفوراً اُ" وكاَن قلوبكُم دت َتَعمَّ ما َولكن ِبِه ÔkأخطأDف ُجناٌح َعَلْيكُم َولَيَْس
/@٥ . ٣٣ ـ ÓDَرح

والرaة@/ العفو مورد ã| يكون فاòطاء
زائدة@/ ومؤونة اُمور ٕا5 فيحتاج با0òف@: والتعّمد العصيان وأمّا

والتسـا� الُبـطء عن عـبارة مّر Fك j�ٕا فٕاّن ,@j�ٕا غ� اòطيـئة أّن فظهر
تعا5@: قوله ã| Fyبي التقابل عليه ويدّل العمل@, ã| والتأخ�

.@@٤ ـ ُمبيناً وٕا\اً تاناً Ôw احَتَمَل َفَقد بَِريئاً ِبِه يَْرِم Ú Ôj ٕا\اً أو َخِطيئًَة َيكِسْب َوَمْن
/@١١٢

/@j�ٕا رميى ٕا5 اXب�بالنسبة j�ٕوا اòطيئة@, رميى ٕا5 بالنسبة فال}تان
والعـقاب@, الذّم ويتبعه فعله يقبُح ما هو الذنب فٕاّن أيضاً@, الذنب غ� ا Øu@وأ

تعا5@: قوله عليه ويدّل
/@٩٧ . ١٢ ـ خاِطئ" ُكنّا ٕانّا نوَبنا ذُ َلنا استَْغِفر أبانا يَا
/@٢٩ . ١٢ ـ اòاِطئ" ِمَن ُكنِت ٕانَِّک لَِذْنِبِک َواسَتْغِفريى

ما وهكذا ,@ وأ�ذيى الظّلم من وأبzم يوسف حّق ã| فعلوا ما الذنوب من يراد
باòطاء ØGع Øj والقول@/ النيّة سوء من يوسف حّق ã|و زوجها حّق ã| زليخا فعلت
والغـفلة@, وا�شتباه اòطاء ع� 0ًaو اعتذاراً أ�حوال@, تلک جريان ã| أ�عFل ã|
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ع�اXعصية@/ تعّمد عن تكن n أ�عFل تلک أّن باّدعاء
حيث من اòطاء هو اXنظور فٕاّن اXذّكر@: با�مع الثانية ا��ية ã| التعب� وأمّا
أو رجل من Çطٔي ÔO من مطلق واXـراد والتذك�@, التأنيث جهة ٕا5 نظر دون من هو

اXوارد@/ هذه ã| اXذّكر تغليب واXعمول امرأة@,
والعلم الوظيفة تشخيص فٕاّن العمل@, جهة ã| وقوعه اòطاء@: من الغالب ٕاّن Øj
دون �ًFأع ويعملون ا�هة@, هذه من طئون ÔOالناس وأغلب إ�شكال@, غاية ã| wا

مصيبون@/ م Øu@أ مyم ظَنّاً وظيفxم@,
/@٢٨٦ . ٢ ـ أْخطَأنا أو َنِسينا@ ٕان ُتؤاِخْذنا � َربَّنا

/@٩١ . ١٢ ـ اِطئ" Òò ُكنّا وٕان َعَلينا اُ" آثََرَك َلَقد تاِ"
/@١٦١ . ٧ ـ َخطيئاِتكُم َلكُم @نَْغِفر داً ُسجَّ الباَب َوادُخلوا

أشّد@: اXؤاخذة فتكون معاً@: والعمل ا¡كم ã| يكون وقد
/@ ٨ . ٢٨ ـ خاِطئ" كاُنوا ا@ ÔYوُجنوَد َوهاماَن ِفرَعوَن ٕانَّ

/@٢٥ . ٧١ ـ اُْغِرُقوا م ß ßtَخطيئا ا Ú ßW
/@٣٨ . ٦٩ ـ اòاِطئون ٕاّ� يأ@ُكلُه � ِغسِل"@/ ِمن ٕاّ� َطعاٌم َو�

أعGFم برنا¶ ã|و اُمورهم اريى ÒV ã|و حياtم أيّام ã| خطأ ع� كانوا م Øuفٕا
ثام@, وا�� الذنوب أنواع يتضّمن ã Øالك� اòطأ من النحو هذا أّن 0O و� وأفكارهم@/

التاّم@/ ا�Lراف ويوجب
اòطأ من النحو هذا اد Ôف� إ�ط0ق@: وع�سبيل قرينة دون من استعمل وٕاذا

اُ�مور@: جريان مطلق ã| ã Øالك�
/@ ٨١ . ٢ ـ النّار ولِئَکَأْصحاُب فأُ َخِطيَئتُُه ِبِه َوأحاَطْت َسيِّئًَة َكَسَب َمن × Ò% بَ

www.attaweel.com



٩١ خطب

/@١٦ . ٩٦ ـ خاِطئَة كاِذبٍَة ناِصيٍَة بالناِصيَِة َلَنْسَفعاً

/@ Ó9ومع لفظاً ,@�وخ خطل ماّدة من قريبة اXاّدة هذه ٕاّن Øj
وأمّا أّصلناه@/ الّذيى هو اXاّدة@: هذه مشتقّات bيع ã| الواحد أ�صل أّن ع�فظهر يدّل ا£ـّرد الفعل فٕاّن واGيئة@, الصيغة جهة من فهو وأخطَأ@: َخِطٔي ب� الفرق
ٕا5الفاعل@, الفعل ونسبِة الصدور ع�جهة تدّل أفعَل وصيغة ا¡دث@/ حدوث مطلق

الوقوع@/ جهة ٕا5 فَّعَل ã| النظر أّن Fك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطب@:

اشتقاق ومنه وسامع@, متكلِّم ب� الك0م وهو وِخطاباً اطَبة ÔU خاطَبه ـ مصبا
وعلzم القوَم َخَطَب اXوعظة ã| فيقال معني�@, باخت0ف وك«Ìها اòاء ØËÉب اòطبة
وÇbعها منسـوخة@, ]ع9 نُسخة Lو مفعولة ]ع9 فُعلة وهيى ُخطبًة@, قتل@, باب من
ٕاذا القوم@: ٕا5 اXرأَة وخَطب ُخَطباء@/ وا�مع خطيٌب@, فهو وُغَرف@, ُغرفة مثل ُخَطب
وَخـطّاب خـاِطٌب فهو ,@Ì»بالك طبة ßòا Ëº�ٕوا واختَطَ}ا@, مyم@, يðّوج أن طلب
ال½Íد وأ�خـطب@: صاحبxم@/ تزويج ٕا5 دَعوه القوُم@: واختَطَبه ,@ يى Ùd وبه مبالغة@,
طائفة@/ طّابّية@: Òòوا ُخطوب@/ وا�مع ل@, ßNي الشديد أ�مر طب@: Òòوا الشقراق@/ ويقال
Çاِطبه ÔO خـاطَبه يـقال@: اثـن�@, ب� الك0م أحدYا@: أص0ن@, خطب@: ـ مقا
الَمخطوب الك0م طبة@: Ôòوا ج@/ يزوَّ أن الطلب النكاح ã|و ذلک@/ من طبة Ôòوا ِخطاباً@,
يقع@, أ�مر طب@: Òòوا صاحبxم@/ تزويج ٕا5 َدَعْوه ٕاذا ف0ناً@, القوُم اختطب ويقال به@/
فاخت0ف خر@: ا�� أ�صل وأمّا واXراجعة@/ التخاطب من فيه يقع Xا بذلک يى Ùd ا Ø̂ وٕا

ع�مَتyا@/ أسود خّط Gا ãOّال أ�تان طباء@: Òòا لون�@,
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طبة@, ßòوا طبة Ôòا ومنه الك0م@/ ã| اXراجعة والتخاطب@: وا¢اطَبة طب Òòا ـ مفر
أ�مـر طب@: Òòوا لسة@/ ßا� Lو خَطب@, ٕاذا إ�نسان علzا ãOّال ا¡الة طبة@: ßòا وأصل
اòطاب@/ من أ�مر به ينفصل ما اòطاب@: وفصل التخاطب@/ فيه يك$ العظoالّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أفـراد أو فرد قبال ã| والتكلّم ا¡ضور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أو فا¢اطبة الصيغ@: باخت0ف خصوصـيّاته Hتلف اXع9 وهذا قيدين@, ٕا5 فيحتاج
وهو ذلک شـأنه من الّذيى هو واòطيب والتكّلم@/ ا¡ضور ٕادامة ع� يدّل ع�اòطاب يدّل فُعلة طبة Ôòوا /@ اXع9× ذلک ع�مطلق يدّل Vّرد مصدر طب Òòوا به@/ متّصف
كالقِعدة طب@, Òòا من خاّص ع�نوع يدّل ِفعلة طبة ßòوا والُعـّدة@/ كاللُّقمة به يُفعل ما

وا�لسة@/
اÇXتكلِّم بـ� كالك0م والتفاسـ�@: اللّـغات ã| اXذكورة ا¢تلفـة ãæعاXا وأمّا
ا¢صوصة@, وا¡الة والسبب@, ,oالعظ وأ�مر والشأن@, الك0م@, ã| واXراجعة والسامع@,

اXوارد@/ التقريب]ناسبة باب من كلّها وغ�ها@,
/@٦٣ . ٢٥ ـ َس?ماً قاُلوا ا9اِهُلوَن م Ô Ò{ خاطَ َوٕاذا

عـباد فيُظهر وأفكارهم@: جهالxم ÏÉقت[ والتكلّم ا¡ضور ã| أداموا ٕاذا أيى
ومن البحـث ٕادامـة من حـذراً ؤ�فكارهم@, Gم السـ0مة طلب جواwم ã| ن ×aالر

ا�دال@/
/@٣٧ . ١١ ـ َظلموا الَّذيَن ã| ã0 اِطبْ ÔH َو�

/@�Xللظا ورaة خ� طلب ٕا5 يرجع ]ا والتوّجه ا¡ضور عند تتكلّم � أيى
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/@٣٧ . ٧٨ ـ ِخطاباً ِمنُه لكوَن ÒZ ن� × Öa Fالرَّ Ô Òy بَيْ َوما رِض وأ�َ واِت مى السَّ َربِّ

أو مع�ضاً ويتكلّم ٕاليه يتوّجـه أن اXتّقـ� أو الطاغ� من أحد Zلک � أيى
الدين@/ يوم مالک وهو � يومئٍذ أ�مر فٕان طالباً@,

/@٢٠ . ٣٨ ـ طاب ßòا وَفْصَل َة Òg ß¡ا وآتيناه
معرفة ع� فهو ة@, ØñمÇXا ا¢اطبة وقدرة وا¡قائق اXعارف داوَد وأعطينا كFأيى وهذا@ ظاهراً@, مستدّل حّق فاصل دقيق وع�تكلّم باطناً اG�ٕيّة َكم@واXعارف ß¡با

الَبيان@/ َعلََّمُه إ�نساَن َخَلَق الُقرآَن َعلََّم ُن × Öa الرَّ تعا5@: قال
/@٩٥ . ٢٠ ـ ّ ساِمريى يا َخطبُک ا Òf

/@٥٧ . ١٥ ـ رَسلوَن ÔX ا ا Ûv@َأ َخطُبكم ا Òf
/@٢٣ . ٢٨ ـ ã̂ َنْس � قالتا gا َخْطبُ ما قاَل
/@٥١ . ١٢ ـ راَودتُنَّ ٕاذ َخْطُبكنَّ ما قاَل

]ع9جريان استعFله غلب Øj والتكلّم, ]ع9ا¡ضور مصدر أ�صل ã|@طب Òòا
ا�ريان@/ ذلک عن السؤال مورد ã| فيستعمل اُخر@, أفراد مع شخص حال

كيفـيّة وما معهم؟ وك0مک الناس عند وحضورك أمرك جريان كيفيّة ما أيى
شأنgا وما علzم؟ اXتعال ا� من ومأموريّتكم وتكلّمكم الناس حضور عند أمركم
أمركّن كيفيّة وما الناس؟ من تريدان وما اXكان هذا ã| Fحضورك ã| أمركم وكيفيّة

/@ Ø Ôíتَكلم وما ويوسف زليخا Vلس ã| ا¡ضور عند
Uصوص]ورد طب Òòا فٕاّن وا¡ال@: والشأن وأ�مر طب Òòا ب� الفرق فظهر
ذلک كان وٕاذا@ وخطابـه@, ك0مه اXتكلّم أظهر وقد ومستمع@, متكلّم ب� أ�مر يكون

/@oالعظ ]ع9أ�مر استعمل اòطب أّن يتصّور :@ Ó ØFومه ÓDعظ أ�مر
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خّط ٩٤

اXوارد@/ تلک ã| اXاّدة wذه التعب� لطف انكشف فقد
/@٢٣٥ . ٢ ـ النِّساء ِخْطبَِة من ِبِه ÔrَعرضDف َعَلْيكُم ُجناَح َو�

طلب وهيى النساء ٕا5 بالنسبة والك0م ا¡ضور من Uصوصة حالة ع� أيى
الðويج@/

اXرأة@: مسكن قريبمن ã| قا_اً اXرء فيقول النحو@, wذا تðّوج العرب وكانت
واللسان@/ الصحاح ã| Fك ـ نُكٌح فتقول ُخطٌب ويقول ِنكٌح@, اXرأة@: وتقول ِخطٌب@,
ØOح الðويج@, Rصوصيّات حة ÙÍ½م و¾Ìائط مبيّنة قيود اضيفت إ�س0م ã|و
ãÏ»نـف أنكحُت ـ@ أمرها@ Ø ã5و من بٕاجازة Uـتارة عاقلة اXرأة فتقول ٕاwام@, Lيب �
أو Øع�ÇXا اXهر ع� ãÏ»لنف النكاح قبلت ـ@ اXـرء ويقول اXعلوم@, اXهر ع� لنفسک

مyا@/ قريبة اُخر بألفاظ
أ�صل@/ من@مصاديق فيكون وتكّلم@خاص, عن@حضور عبارة طبة ßòا أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّط@:

َهَجر خّط وهو باليَمامـة موضع أيضاً واòّط طوط@/ Ôòا واحد اòّط ـ صحا
الزاجـر خّط ّط Òòوا فتقّوم@/ اGند ب0د من Iمل ا Øu@�ٔ طِّـّية@, Òòا الرماح ٕاليه تنسـب
وكسـاء كتَب@/ أيى بالقلم@, وخطَّ وَيزُجر@/ الرمل ã| باصبعه ّط Ô ÒO أن وهو C6الكاهن
أظ0فه@/ بأطراف أ�رض ّط Ô ÒO الّذيى ØãÏ¿الوح الثَّور طوط@: Òòوا ُخطوط@/ فيه ّطط@: Ò ÔU
قد انّه ليعلم باòّط ع0مة علzا يُعلِّم أن وهو لنفسه الرجل أ�رضOتطّها ّطة@: ßòوا
نـبت أيى الغ0م@: واختّط والب½Íة@/ الكوفة ِخَطط ومنه داراً@, ليبنzا لنفسه اختارها
ٕاذا ُخّطة@: رأسه ã| جاء يقال والقّصة@, أ�مر ّطة@: Ôòوا به@/ ّط ÔO عود ّط@: ß¢وا ِعذاره@/
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٩٥ خّط

ُخطًّة@: وخذ بعيد@/ مقصد أيى نائية@: ُخطّة وقوGم علzا@/ عزم قد حاجة نفسه ã|و جاء
النَّـقط@/ من كالنقطـة Çّط Òòا من أيضاً طّة Ôòوا انتِصْف@/ ومعناه ا�نتصاف@, ُخطَّة ُخذ

طورت�@/ ÒW ßأرض� ب� َطر Ô] n ãOّال أ�رض طيَطة@: Òòوا
Çطّه ÔO الّـذيى اÇòّط ذلک Çfن امتداداً@, Zتّد أثر وهو واحد أصل خّط@: ـ مقا
هـو قالوا ـ ِعلم ِمن أثارة أو ـ تعا5 قال الزاجر@, Oطّه الّذيى اòّط ومنه الكاتب@,
Wدود@/ أثر هناك يكون ٔ�@نّه لنفسه@, اXرء Oتطّها أ�رض طّة ßòا الباب ومن اòّط@/
ويقال ا¡ال وهيى طّة Ôòا الباب ومن اòّطّية@, الرماح تنسب وٕاليه اليَمامة خّط ومنه
الباب من فليس اòطيطة@: فأمّا وعليه@/ له ُخّط قد أمٌر أ@نّه وذلک َسـوء@, طٍّة ÔR هو
ف0ن رأس ã| ـ قوGم وأمّا أخطأها@/ اXطر كأّن أخطأ من ا Øu@�ٔ زائدة الثانية والطاء

ويؤّثر@/ ّط Ò ÔO أمر فكأ@نّه كذا كان فٕان ُخّطة@, هو ا Ø̂ ٕا قوم فقال ُخطَية@:
ّط@: Òòوا غ�ه@/ أو بقلم َخطّه ٕاذا َخطّاً@: طّه Ô ÒO َء ãÏ¿ال َخطَّ ـ ٦٧ . ١ ـ ا�مهرة
سيف كّل بل اللغة@: أهل بعض وقال ,@ طّيى Òòا القَنا ينسب وٕاليه وُعFن@, البحرين سيف
فقد َحَظرته ء ãÏ¾ وكّل ع�أ�مور@/ وٕاقدام جهل أيى ُخطّة رأسف0ن ã| ويقال ُخّط@/

عليه@/ َخطَْطت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قص�اً منحنياً, أو منك«Ìاً أو ÓDمستق اXستطيل ّط Òòوا اXمتّد أ�ثر هو ّط Òòا أّن
عريض@/ غ� أو عريضاً طبيعيّاً@, أو بآلة Wدوداً أو مكتوباً طوي0ً@, أو

اXمتّد واòّط الطويل@, وأ�ثر الطويل@, والبلد اXمتّدة@, أ�رض مصاديقه@: fن
وظـهور اXمتّد@, وا¡فر Wتّدة@, اللباس ã| واòطوط أ�رض@, من قطعة حول دائرة

وغ�ها@/ الِعذار@, ã| شعر خّط
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خطف ٩٦

Çّط ÔO ما مصاديقه@: ومن Uطوطاً@/ يكون وما ّط ÔO ما ]ع9 فهو ّطة@: Ôòا وأمّا
حـّق ã| Øويتع� يُقّدر وما ٕاليه@, ويُقصد ّط ÔO وما نفعه@, أو شخص ÍÈر ع� وُيراد

معلوم@/ وَخّط Øمع� ونظم ع�قاعدة يكون وما ,@ ØÌ¾ أو خ� شخصمن

والَمخطوط@/ اòّط Uصوصمن ع�نوع ويدّل نوع فبناء ّطة@: ßòا وأمّا
ãæللـمعا والضبط ا�مع بلحاظ الكتابة فٕاّن والكـتابة@: اòّط ب� الفرق وأمّا
اòطوط@/ نفس ٕا5 فيه النظر فٕان اòّط 0Rف وا�م0ت@, والكلFت وا¡روف

/@٤٩ . ٢٩ ـ بَيمينک طُّه ÒH َو� كتاٍب ِمن َقْبِلِه ِمن َتتلُو ُكنَت َوما
وخـطّه وقراءتـه كافيـة وVموعة جامع كتاب تعلّم ã| سـابقة لک ليس أيى
ـْبِطلون@/ ÔX ا �رتاَب ٕاذاً ـ ٕاليک النازل القرآن ã| وال�ّدد الريب توجب ØOح بيمينک

با¨� ´Í½والت مؤونًة@/ وأنزُل مرتبًة æأد فٕانّه الكتابة@: دون باòّط فالتعب�
اXع9@/ ولتوضيح للتأ@كيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطف@:

Çطف@: Òòفا خّفة@/ ã| اسـت0ب وهو منقاس@, مّطرد واحد أصل خطف@: ـ مقا
ـ أ�بصار لنور خاِطف وبرق أخِطُفـه@, وَخطَفتُه أخَطُفـه@, َخِطفتُه تقول ا�ست0ب@,
خِطف َمن ٕاّ� ـ اس�َق ٕاذا السمع@: Oطَف والشيطان ـ أبصارهم َطف ÒO ال�ُق َيكاُد
خيَطف@: وbل ا¡ديث@/ ã| Ëº�ٕا هذا جاء وقد َخطّاف@, للشيطان ويقال طفَة@/ Òòا

/@ يَْط0× Òòا ال«Ìعة وتلک الَمّر@/ Ìºيع
من َخطفاً ِطفُه ÒO وَخطَفَه ب«Ìعة@, استلَبه تعب@: باب من طَفُه ÒO َخِطفَه ـ مصبا
الذئب اختطَفه Xا ويقال اXّرة@, طفة Òòوا مثله@/ طَّف@: ÒHو واختطَف لغة@/ ÍÈب@: باب
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٩٧ خطف

اòّشاف@/ طّاف@: Ôòوا حرام@, وهو بذلک@, تسمية َخطفة@, :@ ّ حيى حيوان من وLوه@,
الناسمنحوGم وُيَتخّطُف بال«Ìعة@/@ ا�خت0س وا�ختطاف@: طف Òòا ـ مفر
ا ßXو ط�انـه@, ã| شـيئاً ِطف ÒO كأ@نّه الّذيى للطائر طّاف Ôòوا وُيسَلبون@/ يُقتَلون أيى ـ
الَبَكـرة@/ علzا تدور ãOّال وللحديدة َخطاطيف@, وbعه Oتطفه@, كأ@نّه الدلُو به رج ÒO
َحشـاه اخـتُِطف كأ@نّه َتِطفـه@:@ ÔUو شا Ò¡ا وأخطُف َيصـيده@, ما Oتطف ِطف@: ÔU وباٍز

/@Cزال ÔG6ا لُضموره
لغة وفيه ا�يّدة@, اللغة وهيى Oَطفه@, َخِطفه وقد ا�ست0ب@/ طف@: Òòا ـ صحا
وقد ُتعَرف@, تكاد � رديّة قليلة لغة وهيى ِطُف@, ÒO َخطَف أ�خفش@: حكاها أخري
طفة Òòا خطَّف مَن ٕاّ� ا¡سن@: وقرأ أبصارهم@/ ِطُف ÒO ـ تعا5 قوله ã|يونس wا قرأ

الذئب@/ واòاطف@: َخطاطيفها@/ السباع@: اليب ÒUو فادغم@/ اختطف ـ@@يريد
قيل ا Ø̂ وٕا ب«Ìعة@/ اجتذبتَه ٕاذا واختََطْفته@: َء ãÏ¿ال َخِطفُت ـ ٢٤١ . ٧ الxذيب

فيه@/ C6اعوجاج جنة ß¡ ُخطّاف@, الَبَكرة@: طّاف Ôò
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـنه ØGويعـ دفعـة@, وأ�خذ ا�ـذب هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
خـّفة@, ã| وا�سـت0ب ب«Ìعة@, ا�جتـذاب ومفاهيـم ُربودن@/ ـ@ بكلمة بالفارسـيّة

أ�صل@/ من قريبة ãæمعا ب«Ìعة@: وا�خت0س
bيعها@/ ã| ملحوظ فٕانّه اXذكورة@, ع�اXصاديق تطبيقه يظهر وwذا

/@٣١ . ٢٢ ـ Ô+الَط َفتخطَُفه Êء Ú»ال ِمَن @ خرَّ ا@ Ú̂ َفكَأ
/@٢٦ . ٨ ـ فآوا@كُم النّاُس َيَتَخطَّفكُم أن افوَن ÒH
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خطف ٩٨

/@٥٧ . ٢٨ ـ أرضنا ُنتخطَّفِمن َمَعک ديى ÔGا َنتَّبع ٕان
ب«Ìعة@/ وا�خت0س وا�ذب أ�خذ يراد

ا�فتعال فٕاّن الصيغ@, اخت0ف هو والتخّطف@: وا�ختطاف طف Òòا ب� والفرق
هو ا£ّرد ã| واXلحوظ التفعيل@, ع�مطاوعة يدّل والتفّعل ا£ّرد@, ع�مطاوعة يدّل
هو واXطاوعة اXفعول@, ٕا5 الوقوع وجهة النسبة هو التفعيل ã|و النسبة@, Vّرد وقوع

و[ّرد@/ وعصيان ٕاباء دون من وإ�طاعة اXوافقة
واختيار قدرة ذويى جعلهم ٕا5 ٕاشارة بالتخّطف@: الكرZت� ا��يت� ã| فالتعب�

وٕاباء@/ مانع دون من وا¡ريّة با�ختيار طفون ÒO م Øuوٕا
/@١٠ . ٣٧ ـ Îاب Ò¾ فأتبََعه طَْفة Òòا َخِطف َمن ٕاّ�

أ�ع�@, 0ٔXا من وخفية ب«Ìعة ناقصة ومطالب كلFت واس�َق أخذ مَن أيى
وزائـ0ً@, ومنمحياً باط0ً وأخذه اسـ�قه ما وNعل ,@ ّ معـنويى ثاقب ¾Îاب يتبعه Øj

مدحورين@/ ويص�ون فيُطردون
فهو وجّن@: ٕانس من Ø ãæشيطا روح وكّل الشيطان أّن ع� الكرZة ا��ية وتدّل
من هيى ãOّال الغيبيّة وأ�حكام والقضايا اÇXعارف ع� ا�ط0ّع عن وTروم مدحور
الكوا@كِب بِزينِة نيا الدُّ Êَء Ú»ال زيَّنّا ٕانّا ـ@ الدنـيا@ Êء Ø»ال عن وخارجة اXاّدة nعـا وراء
جانب@/ ُكلِّ ِمن ويُقَذفوَن أ�ع%× ـٔ? ÒXٕا�ا عوَن َيسمَّ � ماِرٍد َشْيطاٍن ُكلِّ ِمن وِحفظاً

حركات ã|@نظم بواسطة@وجود الدنيا ال«Êء عن مدحورون م Øu@أ Fفالشياط�ك
0ٔXا اXطالبمن اسBع عن مدحورون كذلک بيyا@: والدافعة ا�اذبة الكوا@كبوالقوي

أ�ع�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خطو@:
ما طوة@: Ôòوا َخطوة@, الواحدة مشـيت@, َخطْواً@: أخطو خطوت خطو@: ـ مصبا
ُغـَرف مـثل وُخطُوات ُخطًي اXضموم وbع َخَطوات@, اXفتوح وbع جل�@, الرِّ ب�

عليه@/ خطوت ٕاذا وخطّيته وHطّيته وُغُرفات@/
َخطوًة@/ أخطو خطوت يقال عنه@/ ء@والذهاب ãÏ¿ال ع�تعّديى يدّل خطو: ـ مقا
حّد Vاوزة ٔ�@نّه هذا من واòطأ الواحدة@/ اXّرة طوة@: Òòوا جل�@, الرِّ ب� ما طوة@: Ôòوا

الصواب@/

Çطا@/ Ôòا وبعيد طا Ôòا فسيح وهو واسعة@, وُخطوة واحدة@, َخطوة َخطا ـ أسا
ٕاذا يسـ�ة@, ُخطًي القول� وب� باXكروه@/ ٕاليه وHّطيت اXكروه@, Hطّاه ا£از@: ومن

اXسافة@/ أيى أهلک@, ٕا5 ف ßÍ½فان طوَة Òòا عليک ا� وقّرب متقارب�@/ @كانا
ما@ب�القدم�@, طوة@: Ôòوا /@ ×Ï¿َم مقلوب@: واختاط واختَطي@, َخطْواً خطا ـ لسا
ُطُرقه@, هيى قيل ـ يطان الشَّ ُخُطواِت َتتَِّبُعوا َو� وُخُطوات@/ وُخطْوات ُخطًي وا�مع
وقال الواو@/ مع للضّمة استثقاً� بعÎÉم وخفَّف إ�شباع@, من فيه Xا التثقيل واختاروا
بـ� فرقاً وُحُجرات@, ُحجرة Lو فُُع0ت ع� اÊº�ٔء من فُعلة Qمع العرب الفـّراء@:
ا�خـتيار@, التـثقيل صار ولذلک وُحْلوات@, ُحلوة مثل فّف ÔO النعت والنعت@, Ëº�ٕا
رك}م واختطاهم@: الناَس وHطّي ُحَجرات@/ فقيل ثانيه فتح ا Ø[ور ,@Ëº�ٕا ُخفّف ا Ø[ور
و� طو@/ ÒO ع�أن aلته ٕاذا :@ غ�يى وأخَطْيُت ]ع9@/ وHّطيت@: وخطوت وجاوزهم@,

باGمز@/ Hطأت يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ويدّل اXطلق@, ãÏ¿Xا � قََدماً@, قََدماً ãÏ¿Xا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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خفت ١٠٠

والتعّديى التجاوز وأمّا مشتقاtا@/ وسائر يُفَعل Xا وفُعلة منه للمّرة فَعلة مفهوم عليه
أ�صل@/ لوازم fن عنه@: والذهاب

يطان الشَّ ُخطواِت بْع َيتَّ َوَمن يطان الشَّ ُخُطواِت َتتَِّبعوا � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ@ يا
/@٢١ . ٢٤ ـ نكَر ÔX وا بالَفحشاء يَأُمر فٕانَُّه

/@١٤٢ . ٦ ـ يطان الشَّ ُخُطواِت تتَِّبعوا َو� ا" َرَزَقكُم ا ØW @ُكُلوا@
.@@٢ ـ يطان الشَّ ُخُطواِت تتَِّبعوا َو� كاّفًة لْم السِّ ã| ادُخلوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ@ يا

/@٢٠٨

ّ أيى ã| وأثره مسلكه يسلک أن ãÏÉيقت شخص خلف ãÏ¿Xوا ا�تّباع كان ا@ ØXو
فكذلک فقَدماً@: قََدماً جانب وٕا5كلِّ قدم كلِّ ã|و طريق ِّ أيى وٕا5 طريق ِّ وبأيى ٕا5طريق يسـوق اتِّباعـه فٕاّن للشـيطان@, اXعنويى والسلوك وأ�خ0ق أ�عFل ã| ا�تِّباع
ا� طاعة عن واòروج ا� حّرم ما ٕا5 يى والتعدِّ واXنكر الفحشاء وارتكاب الّض0ل

تعا5@/ له التسلoوالطاعة اXستقoوعن و¼Íاطه
و� وسكونه@, حركاته وجزئيّات وسلوكه س�ه قطعات عن عبارة فُخطُواته
Oالف وهذا وQليلها@, وتكب�ها ٕالzا والتوّجه النفس رؤية هو منه قدم أّول أّن 0O

مهِلک@/ مِضّل مظِلم واد ّ أيى ٕا5 إ�نسان وNّر العبوديّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خفت@:

الّرج0ِن اَفَت ÒHو النُّطق@, ٕاÌºار ْفت Òòفا وِكBن@, ٕاÌºار وهو واحد أصل ـ مقا
م@/ Ô Òyبَي @َيَتخاَفتوَن ـ

خـفت فـيقال@: بالباء ي ويُعـدَّ ÍÈب@, باب من َخفْتاً الصوُت َخَفَت ـ مصبا
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١٠١ خفت

وخفَت wا@/ صـوته يرفع n ٕاذا افَتًَة ÔU بقراءته وخاَفَت يرفعـه@, n ٕاذا بصوته الرجل
خاِفت@/ فهو مات@, ٕاذا وLُوه@, الزرُع

انـقطع أيى خفت@, للمّيت@: قيل وÇGذا سكن@, ُخفوتاً@: الصوُت َخَفت ـ صحا
ٕاÌºار والتخافت@: وا¢افَتة فجأة@, مات ُخفاتاً@: وَخَفت خاِفٌت@/ فهو وسكت@, @ك0مه

مثُله@/ فت Òòوا اXنطق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن يقـُرب حدٍّ ٕا5 الصـوت خفض هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
وإ�ظهار الصوت رفع هو ا�هر فٕاّن ا�هر@, مقابل ã| اXع9 وهذا السكوت@واÌº�ٕار,

علناً@/ منه يقُرب أحد كّل يسمع Mيث
/@١٠٣ . ٢٠ ـ َع¿Ìاً َلِبثrٕاّ� ٕان م Ô Òyبَي َيَتخاَفتوَن

/@٢٣ . ٦٨ ـ َيتخاَفتوَن َوُهم فانطَلقوا

بيyم@/ ٕاÌºاراً فوuا ÔOو م Òtأصوا Oِفضون أيى

/@ Ó9ومع لفظاً متقاربة فض Òòوا ã0 Òòوا فت Òòا كلFت ٕاّن Øj
/@١١٠ . ١٧ ـ َسبيً? ذلَِک Ò"ب وابَتِغ ا ßw اِفْت ÔH َبص?ِتکَو� َهر@ Ö ÒQ َو�@

وإ�خفات@/ ا�هر جهة من والتوّسط ا�عتدال حّد تتجاوز أن لک �ينبغيى أيى

الصلوات ã| Fyبي والتفصيل إ�خفات أو ا�هر بلفظ العنوان ينبغيى � ٕانّه Øj
من وأعجب ¼JÍاً@, اXتعال ا� ك0م ã| مyيّان العنوان� فٕاّن الفقهّية@, الكتب ã| Fك@
ع� تدّل � وهيى زرارة رواية ٕا5 مستنداً موارد ã| FÇyم كّل بوجوب ا¡كم هذا@:

الروايات@/ من Oالفها ما مع الوجوب@,
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خفض ١٠٢

مع ا�ستحباب@, ع� إ�خفات أو ا�هر ãÏÉيقت مورد ã| الرواية aل فا¡ّق
مواردYا ã|وإ�خفات ا�هر ع�مطلق تدّل بل موضوعاً, �@ُتثبت م}مة الرواية أّن
الصلوة راجع ـ واحدة ٕا5رواية الروايت�له مرجع يكون أن أيضاً و�يبعد اXقتضية@,

الوسائل@/ أبواب من وا�هر
يوم أهوال من والفزع الوحشة فبمناسبة أ�ولي�@: ا��يت� ã| إ�خفات وأمّا

مقتدر@/ سلطان من واòوف الوحشة موارد ã| ّ طبيعيى أمر وإ�خفات القيامة@,

يـدريى � حياته أّول من سن� ع¿Ìة ã| إ�نسان أن فبمناسبة :@Ì¿الَع وأمّا
وهـذا جـاهل@, غافل فهو أموره@, عواقب ٕا5 يتوّجه و� وظيفته يعلم و� ص0حه
مضافاً مب�@/ وض0ل طويل وأمل متَّبع هوي ã| عمره ãÏÉينق من حياة أيّام يناسب

فوقها@/ وما الع¿Ìات من عدد أّول Ì¿الع كون ٕا5
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خفض@:

ا� وخفَض به@/ هر ÒN n ÍÈب@: باب من َخفضاً صوتَه الرجل َخفَض ـ مصبا
ا�اريَة@: وخفَضت مكسوراً@/ جعله ٕاذا إ�عراب@: ã| ا¡رَف وخفَض أهانه@/ الكافَر@:
ا�ارية ع� ٕاّ� اòفض يطلق و� Uفوضة@, فا�ارية ا�اريَة@, اòافضُة َختنت أيى

وراحة@/ َسعٍة أيى العيش@: خفضمن ã| وهو الغ0م@/ دون
العـيش@, من خفض ã| وهم خافض@, عيش يقال عـة@, الدَّ فض@: Òòا ـ صحا
الغـ0َم@, ختنـُت مثل ا�اريـة وخفضُت الرفـع@/ ضّد وهو ,@ Ù�َّالل الّسـ� واòفض@:
أيى أ�مـر@, أو القـوَل عليک َخفِّض يقال ه@, َغضُّ الصوِت@: وَخفُْض /@ هيى واختفَضْت

يَضُع@/ أيى ويرفع@, يشاء ِفضمَن ÒO وا� ا�Lطاط@, وا�Kفاض@: ن@/ َهوِّ
َجناَح FGواخِفض ـ@ @ Ù�َّوالّس�الل عة الدَّ واòفض@: الرفع@/ ضّد اòفض@: ـ مفر
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١٠٣ خفض

ã|و@ @ـ Ú ã%ع َتعلوا @أ@ّ� ـ قوله@ ضّد كأ@نّه وا�نقياد@, تلي�ا�انب ع� حّث فهو ـ ّل ٕا5الذُّ ٕاشـارة فخافضٌة آَخرين@, وترفع قوماً تضع أيى ـ@ رافعٌة@ خافضٌة القيامـة@:@ صفة
سافل"@/ أسَفَل دناه رَد Øj ـ@ قوله@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fك والرaة@, بالعطوفة مقارناً التواضع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
/@oالتسل مع تواضعاً كان اòضوع

أو ّ مـاديى أمـر مقابل ã| كان سـواء الرفع@, يقابل ما مطلق هو اòفض ومفهوم
ِمَن لِّ الذُّ َجناح FÔ ÒG َواخِفْض آيـة@: ã| والتوضيح البيان أ�صل@: ع� ويدّل ,@ ّ معنويى

والبيان@/ للمبالغة والرaة الذّل فذكر ـ ٢٤ . ١٧ ـ@ ة@ Öa الرَّ
أ�صل@/ ذلک آثار fن وا�نقياد@: واللَّيِّنة وإ�هانة ا�Lطاط ـ oمفاه وأمّا

اXاّدية ا�هات ã| وا�Lطاط القيود ترك فٕاّن العيش@: ã| عة والدَّ عة السَّ وأمّا
وُحّريًة@/ العيش ã| سعة يوجب وا�Kفاض@: الظاهريّة الع0ئق وHفيَف

وأّوُل ا�ارية@, حياة جريان ã| مرحلة أّوُل íòا فٕاّن ا�ارية@: ã| íòا وأمّا
وا�ستعداد اللِّينة@وا�Kفاض@للxيّؤ ã|@أّول@وسيلة وهذا @وجودها@وجسمها, ã|@ف ØÍ½ت

wا@/ اXربوطة الوظائف مقابل ã| ا�نقياد ¼Íاط ٕا5 والورود اXاّديى للتعيّش

لَِوْقعxا لَيَس الواقعُة َوَقَعِت ٕاذا تعا5@: قوله الرفع@: مقابل ã| كونه ع� ويدّل
/@٣ . ٥٦ ـ راِفعة خاِفضٌة @كاِذبٌة

والعناوين الدنيويّة ا�عتبارات جهة من كان من الواقعة تلک ã|ينخفض أيى
تـوِجد الواقـعة فهذه منخفضاً@/ ا�هات هذه من كان من ويرتفع مرتفعاً@, الظاهريّة
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خّف ١٠٤

آخرين@/ وترفع طائفة وHفض أ�فراد@, ومقامات أ�وضاع ã| Iّوً�
والعـناوين ا�عـتباريّة القيود ٕاذ الرaـة@: مع9 فيه اòفض هذا أّن 0O@و�
واXستورّية@, ا¡جاب مزيد ٕاّ� وا¡ّق الواقع nعا ã| Gا أثر � ا¡قيقيّة غ� الظاهريّة

وابت0ًء@/ ومزاaة تقيّداً ٕاّ� تثمر و� شيئاً@, ا¡ّق عن ã9تغ و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّف@:

وخفّفتُه َخفيف@/ فهو ثقُل@, ضّد وِخفّة بابÍÈب من َخفّاً ُء ãÏ¿ال َخّف ـ مصبا
ء ãÏ¾و أÌºع@/ ُخفوفاً: وَخّف@ٕا5العدّو طاش@/ الرجل@: وَخّف كذلک@/ جعلته بالتثقيل@:
ع� aلهم قوَمـه@: واستَخّف به@/ اسxان :@ ã ÙLM الرجل واستخّف خفيف@/ أيى ِخّف@,
الرجال@/ أÊºء من وُخفاف@: ُيثقلـه@/ ما معـه يكن n ٕاذا هو@: وأخفَّ وا�هل@/ فّة ßòا

أخفاف@/ bعه البع� وُخّف ِخفاف@/ وbعه اXلبوس@, ّف@: Ôòوا
ُء ãÏ¿ال خفَّ يقال والرزانة@/ الثِّقَل Oالف ء ãÏ¾ وهو واحد@, أصل خّف@: ـ مقا
ٕاذا وأخّف@: حاله@/ خّفت ٕاذا الرجل@, أخّف ويقال وُخفاف@/ َخفيف وهو ِخّفة@, ّف ß ÒO
ّف ßO ãÏ¾اXا ٔ�ّن الباب@, fن ّف@: Ôòا فأمّا ارIلوا@/ القوم@: وخّف خفيفة@/ دابّته @كانت
النعل@: من أطول وهو أ�رض ã| Cأ�رض من الغليظ 6]ع9 ّف Ôòا وأمّا �بسه@/ وهو

الباب@/ من قريب وهو ْفَخَفة@, Òòا Gا فيقال الك0ب@: أصوات فأمّا تشبيه@/ فٕانّه
يَلبسه ما ّف Ôòوا ِفرِسنه@/ Vمع وهو البع� ُخّف ّف Ôòا خّف@: ـ ٨ . ٧ الxذيب
ّف Ôòفا ـ حاِفر أو نَْصل أو ُخّف ã| ٕاّ� َسبَق � ـ :@C6ص Ø ã(الن عن وُرويى إ�نسان@/
ِخفّة فّة ßòا الليث@: وقال به@/ ُيرميى الّذيى Îم Ú»ال والنَّْصل اòيل@, وا¡اِفر هاهنا@, إ�بل
خّف كّله@: ذلک من والفعل عمله@, ã| وخفّته طَيشه الرجل@: وخفّة ا¡ال@/ وِخفّة الوزن
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١٠٥ خّف

الرجل@, به ُينعت ُخفاف@, فهو متوقّداً القلب خفيَف كان فٕاذا خفيف@, فهو ِخّفة@, ّف ß ÒO
حالُه خّفت ٕاذا الرجُل@: أخّف ويقال ُخفاف@/ بع� وكذلک اòفيف@, من أخّف @كأ@نّه
Ìعة Ôº فوف@: Ôòوا َحÍÉه@/ أو سـفره ã| الثَّقَل قليل كان ٕاذا الرجل@: وأخفَّ ورّقت@/

اNXل@/ الّس�من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم وهو الثِّقَل@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
معنوّية@/ معقولة أو Tسوسة ماّدية خفّة
آيات@: ã| Fuتقار عليه ويدّل

/@٤١ . ٩ ـ َوِثقاً� ِخفافاً ٕانِفروا

/@٩ . ٧ ـ َموازينه َخفَّت َوَمن َموازيُنه@/// ثقَلْت ن Ò Òf
لُيعّرف الوزن ã| يعادل ما واñXان ثقيل@/ bع كالثِّقال خفيف@, bع فاف ßòوا

الِعدل@/ وهو واXقدار@, الوزن
ء ãÏ¿ال وقلّة ا¡ركة وÌºعة الرقّة مورد ã| تستعمل اXعنوّية@: اòفّة وباعتبار

ذ@كرناه@/ ما وأ�صل وا¡مق@/ وا�سxانة وا�هل والطيش

طلب هو وا�سـتخفاف@: خفيفاً@/ أيى ِخفّة ذا ء ãÏ¿ال جعل التخفيف@: ومفهوم
معلومة@/ الصيغ ã}وبا وٕارادُته@/ خفيفاً @كونه

/@ ٨٦ . ٢ ـ الَعذاُب م Ôyَع ُف فَّ ÔO?َف
/@٤٩ . ٤٠ ـ الَعذاب ِمَن يَْوماً َعنّا ْف فِّ Ò ÔO رّبكُم اُدُعوا

فٕاّن العذاب@, ã| والشدة والتأ@كيد للمبالغة وغ�ه@: الرفع دون اXاّدة wذه التعب�
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خ� ١٠٦

الرفع@/ يتحقّق فكيف يتحّصل nو Ì Ø»يتي n ٕاذا التخفيف
/@٥٤ . ٤٣ ـ َقوَمه فاسَتخفَّ

/@٦٠ . ٣٠ ـ ُيوِقنون � الَّذيَن يسَتِخفنََّک َو�

والدناءة@/ والضعف ا�سxانة أيى اXعنوّية@, اòفّة يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:
وبـعÎÉم أ�ضداد@, من فهو ظهر@, أو Ò�استَ َخفاًء@: ×0 ÒO ُء ãÏ¿ال Ò ã ß0َخ ـ مصبا
خاٍف فهو ظهر@, ٕاذا له Ò ã ß0وَخ ,@�است ٕاذا عليه Ò ã ß0َخ فيقول@: فارقاً@, لة الصِّ حرَف Nعل
باب من ـ أظهرته أو س�ته ٕاذا أخفيه@, خفَيْتُه فيقال با¡ركة ويتعّدي أيضاً@, Þ ã0وَخ
وبعÎÉم أخَفْيُته@/ فيقال أيضاً@, باGمزة ويتعّدي CÌ»والك ØËÉ6بال ُخفيًة وفعلته /@ َرميى
النـاس@: من واسـتخ0 َيعكس@/ وبعÎÉم ل0ٕظهار@/ Ø ã~0والث للكBن@, ّ الرباعيى Nعل

/@�است
إ�ظـهار@/ ـ ãæوالثا ,@�الس ـ فأ�ّول متضاّدان@: متباينان أص0ن خ0@: ـ مقا
ويـقولون@: س�ته@/ ٕاذا وِخفاٍء@: ِخفية ã| وهو وأخفيته@, ,@0Ç ÒO ء ãÏ¿ال ã ß0َخ فأ�ّول@:
م مقدَّ ã| ãçاللواÌ¿الع الطائر ريشات دون Xا ويقال وَبدا@/ ØÌ»ال وَضح ٕاذا فاء Òòا َبِرَح
للرجل ويقال ا�ّن@/ :@ ã|اòوا النخلة@/ ُقَلَب Òيَل� َسَعفات :@ ã|وا Òòوا /@ ã|وا Òòا أدæجناحه@: ã| ذلک ويكون Xع@, ٕاذا َخفْواً@: الGق خفا ـ ا��خر وأ�صل مُستخٍف@/ :@ ß�اXست
ِحَجَرtّن@: من الفار اXطر وخفا أظهرته@/ ٕاذا ألف@, بغ� َء ãÏ¿ال خِفيت ويقال ضعف@/

@اُظِهُرها@/ ـ اُخفzا@ أ@كاُد@ آتيٌَة@ الّساَعَة ٕانَّ ـ@ التأويل@ هذا ع� وُيقرأ أخَرَجهّن@/
وخفية@, عاً ÛÍÉت رّبكم اُدعوا ـ تعا5 قال /@�است ُخفـيًة@: ء ãÏ¿ال ã ß0َخ ـ مفر
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١٠٧ خ�

وأخـفيُته@: أظهرته@/ ٕاذا وذلک َخفاه@, أزلت وخفيته@: كالِغطاء@, به �يُسـ ما فاء@: ßòوا
َدقاِت الصَّ ُتبُدوا ٕان ـ وإ�ع0ن إ�بداء به ويقابل سـ�ته@, ٕاذا وذلک َخفاًء@, أوليته
ما م Ô ÒG َبدا َبل ,@ Ôr أعَلنْ َوما Ôr أخَفيْ ا ß[ أعلُم@ وأنا الُفقراَء@, وُتؤتوها ُفوها ÔH وٕان ِهيىَ ØFفِنع

إ�خفاء@/ طلب وا�ستخفاء@: فون@/ ÔO @كانوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| Fتقابله عليه ويدّل إ�بداء@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الكرZة@: ا��يات

َنفِسک ã| ã ß6 ÔHو فوه@, ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان فوه@, ÔH أنُفِسكُمأو ã| ما ُتبدوا ُقلٕان
ã ß6 ÔH َوما أفواههم ِمن الَبْغـضاُء بَدِت َقد فون@, ÔO كاُنوا ما م Ô ÒG َبدا َبل ُمبِديـه@, اُ" ما

/@ Ôأ@ك� ُصدوُرهم
إ�ع0ن, بكلمة ØGبالنسبة@ٕا5@شخص@فيع أ�مر وظهور ٕا5البدّو كان@النظر وٕاذا
وَيعلَم ,@ Ôrأعَلن َوما Ôrاأخَفي ß[ أعلُم وأنا وّدة ÒXبا ٕالzم وَن ØÌ ß» تُ ال¿Ìيفة@: ا��يات ã| Fك@

ُنعِلن@/ َوما ã ß6 ÔK ما َتعلَُم ٕانََّک ربَّنا ُتعِلنون@, َوما فوَن ÔH ما
تعديته ãÏÉيقت إ�ع0ن مفهوم فٕاّن ذلک@اXع9@, هو وإ�ع0ن فالفرق@ب�إ�بداء

أ�مر@/ أعلنته فيقال مفعول�@, ٕا5
ء ãÏ¿ال كون ٕا5 �الس ã| النظر فٕاّن واXستورّية@: �الس غ� اòفاء أّن وليُعلَم
دون ومن هو هو حيث من ا�ختفاء جهة ٕا5 ٕاّ� اòفاء ã| النظر وليس ساتر@, Iت
من هو هو حيث من ء ãÏ¿ال ظهور ٕا5 البدّو ã| النظر أّن Fك مستوراً@/ كونه ٕا5 توّجه

خصوصّية@/ ٕا5 نظر دون
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خ� ١٠٨

اXفهوم شّدة مورد ã| ويستعمل أ�صل, ضّد فهو اXاّدة@: ã| إ�ظهار مفهوم وأمّا
ã|و ضّده@, ٕا5 انعكس حّده Qاوز ٕاذا ء ãÏ¿ال فٕاّن اXفهوم@, �نعكاس اXوجب وتأ@كّده
إ�ظـهار@, حدِّ ٕا5 يصل فقد والتأ@كّد الشّدة جهة من حّده اòـفاء Qاوز ٕاذا اXورد
من الGق قّوة أّن Fك أ�صل@/ آثار من بل الكلمة@, هذه oمفاه من إ�ظهار فليس
التحّفظ شّدة من والفار اòارج@, ã| أثره ويظهر ãينج� وQّمعه@, وانضباطه كمونه شّدة

حجره@/ من وOرج وIّمله صGه ãÏÉينق اXطر@, أثر ã| ã Ø0والتخ
/@0O � Fك ال0ّم Mرف اXاّدة استعFل يناسب اXع9 وهذا

/@٣١ . ٢٤ ـ زينxّن ِمن Ò"ف ÔO ما لُيعلََم بأرُجلهّن بَن@ ßÍÉ يَ َو�
ّن@, Òxزين ُيبديَن و� ـ الزينة ٕابداء من علzّن م رَّ ÔJ ما ٕا5 الزينة باخفاء يش�

إ�بداء@/ ضّد إ�خفاء ٕاّن وقلنا

, ّ بعارضخارجيى @أو Ø ãداخ� عضو من يكون ا ØW أعّم الزينة أّن :@ ã�¡ا ã|@وسبق
صوت من مyّن@, جل الرِّ وجلبÍÈب ا¡ركة أثر ã| يعلم ما هنا@: الزينة من واXراد
آ@كد ا�ملة وهذه البدنّية@/ واòصوصيّات أ�طوار أو داخليّة أخري زينة أو اòلخال

ووجوبه@/ ا¡جاب لزوم ã| وأبلغ د�لة
والزينة@/ الÍÉب راجع

/@٣٨ . ١٤ ـ Êء Ú»ال ã| رضَو� أ�َ ã| ٍء ãÏ Ò¾ِمن َع%اِ" ×6 ÒO َوما
/@١٦ . ٤٠ ـ ٌء ãÏ Ò¾ م Ôyِم َع%ا" Ò6 ÒO� باِرزوَن هم يَْوَم
/@٢٩ . ٣ ـ ا" َيْعلَْمه ُتبدوه ُصدوركُمأو ã| ما فوا ÔH ٕان

/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما فوَن ÔH ما َوَيعلَُم
/@٥٤ . ٣٣ ـ ÓDَعل ٍء ÖãÏ Ò¾ ِبُكّل كاَن ا" فٕاّن فوه ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان
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١٠٩ خلد

/@١٩ . ٤٠ ـ دوُر الصُّ ã ß6 ÔH َوما Ô"أ�ع خائنَة َيعلَُم
/@٧ . ٢٠ ـ َوأخ6 ÚÌ Ù»ال َيعلَُم فٕانُّه

/@١٨ . ٦٩ ـ خاِفيٌة ِمنكُم Ò6 ÒH ُتعرضون� َيومئٍذ
ا� عـند والبـاطن الظاهر ã| وما والعلَن ØÌ»وال واòفاء البداء أّن ع� فتدّل
ء@, ãÏ¾ عليه 0O و� خافيًة@, تعا5 عنده ء ãÏ¾ و� متساوية@, علمه قبال ã|و اXتعال
قريب باطن ظاهر قيّوم Tيط ّ حيى ّ أبديى Ø ã5أز تعا5 فهو ٕالينا@, بالنسبة اُ�مور وهذه

أنف«Îا@/ من أ�شياء ٕا5
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلد@:

وأخلَد مثله@/ وأخلََد@: أقام@, قعد@: باب من ُخلوداً باXكان َخلََد خلد@: ـ مصبا
عمياء@/ خلقت ا�رذان من نوع قُفل وزان لد Ôòوا ركن@/ كذا@: ٕا5 وَخلَد

وأخلَد أقام خَلد@: فيقال@: وا0Xزمة@, ع�الثبات يدّل واحد أصل خلد@: ـ مقا
من وهو اXشيب@, عنه أبطأ ٕاذا ِلد@: ÔUو لَد ÔU رجل ويقولون لد@/ Ôòا َجنّة ومنه أيضاً@,
لصق ٕاذا أ�رض@: ٕا5 أخلَد ويقال الشباَب@/ هو و�زَم �زمه قد الشباب ٔ�ّن الباب
Çلد@, Ôòا من فهو لَّدون@: ÔU ِولدان ـ تعا5 قوله فأمّا ٕا�أ�رض@/ أخَلَد ولكنّه ـ wا
أيى الُقرط وهيى ِخلَدة bع وهو لَد ßòا من آخرون@: وقال وتون@/ ÒZ � أيى البقاء وهو
البال@, Çَلد@: Òòوا ُذن@/ ل0ُٔ م0ِزمَة لَدة ßòا ٔ�ن صحيح قياس وهذا ُمشـنَّفون@, طون ُمَقرَّ

القلب@/ ã| مستقّر ٔ�@نّه بذلک يى Ù Ôdو
والفـعل مyا َرج ÔO � دار ã| البقاء اòلود الليث@: قال ـ ٢٧٧ . ٧ الxذيب
ٕاخ0داً@, ا�نّة أهل ا� وأخلََد أ�بد@, آخَر لَّدون ÔU خالِدون ا�نّة وأهل ُلد@, ÒO َخلَد
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خلد ١١٠

بـه@, ãÏÈور ٕاليه ركن أيى وكذا@: كذا ٕا5 ف0ن وأخلَد نان@/ ßا� أÊºء من Ëºا لد Ôòوا
ع� و¡يته رأسه سواُد ãLب ٕاذا ـ للرجل ويقال قليلٌة وهيى ـ أ�رض ٕا5 خلَد ويقال
َثعلب@: ون@/ Øيتغ� � واحدة ع�سّن م Øuٕا لَّدون@: ÔU قوله ã| الفّراء قال ِلد@/ Ô¢ ٕانّه :Gالك
َخلَديى ã|ذلک يقع ما يقال@: البال@, لَد Òòا الليث@: وقال َلد@/ Òòوا وع الرُّ النفس أÊºء من

متقاربان@/ التفس�ان فاذاً@: النفس@, البال زيد@: أبو وقال /@ ã5با ã| أيى

ٕاخـ0داً سبحانه ا� وأخلده الرجل خلد ـ تقول البقاء@, دوام لد@: Ôòا ـ صحا
أ�ط0ل@/ دروس بعد لبقائها َخوالد الصخور ã|ٔ�ثا وقيل Hليداً@, وخلّده

ãLب وُخلوداً@: ُخلداً Oلُد خلد مyا@, رج ÔO � دار ã| البقاء دوام لد@: Ôòا ـ لسا
فzا@/ أهلها لبقاء ا��خرة لد@: Ôòا ودار وأقام@,

ٕا5 أخـلَد ويقال@: البقاء@/ لود@: Ôòوا العمر@, طول ـ لود Ôòوا ـ ١٦٢ ا�شتقاق
wا@/ لصق ٕاذا@ أ�رض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسـبه ء ãÏ¾ كّل ودوام والبـقاء@, الدوام هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
البالية@: ول0ٔجساد الفانية الدار هذه ã|و الدنيا ã| فالدوام وظرفه@, و]قتÏÉموضوعه
ول0ٔجسـام القـرار دار وهيى ا��خـرة ã| والدوام الطـويل@/ واXكث العمر طول هو
الدوام مطلق ع� تدّل فهيى باقية@, الدار تلک دام ما البقاء هو اXسـتدZة@: وأ�رواح

والبقاء@/

والدوام@: والبقاء ب�اòلود الفرق وأمّا
النفاد@/ ويقابله وقت�فصاعداً@, ã| سابقة حالة استدامة هو البقاء@: فٕاّن

أ�وقات@/ bيع ã| البقاء استمرار والدوام@:
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١١١ خلد

مستمّر@/ لزوم فهو ,@ Øمع� مبتدأ وقت من البقاء استمرار واòلود@:
ُهـم الَعـذاِب ã|و خـاِلدون@, فzا ُهم النّار أصحاُب فzا@, خاِلديـَن النّار ã|

أبداً@/ فzا خالديَن Úsَجه طريَق ٕاّ� خاِلدوَن@, Úsَجه ã| خاِلدون@,
َيـرثون خـاِلدون@, فzا ُهم ا" َرaـة ã6ف خاِلدوَن@, فzا ُهم نَّـِة Ò9 ا أصحاُب
ِمن ريى ÒQ َجـنّاٌت أزواج@, فzا م Ô ÒG أبداً@ فzا خالديـَن خاِلدوَن@, فzا ُهم الفردوَس

خاِلدين@/ فادُخلوها Ôrِطب أبداً@, فzا خالديَن uاُر أ�َ xا ÒI
ا�ّنة@/ ã| أو Øsجه ã| ع�الدوام باقون مستمّرون@, أيى

:@mالدا ا�ستمرار أريد وٕاذا مبتَدأ@, وقت من وا�ستمرار الدوام مطلق فاòلود
أبداً@/ فzا خالديَن ـ وLوه كأ�بد لفظيّة بقرينة فيقيّد

/@١٧٦ . ٧ ـ َهواه بَع واتَّ رِض ٕا�أ�َ أخَلَد َولكنَُّه
الدنيا@/ ا¡ياة جريان ٕا5 ومعتمداً أ�رض ٕا5 ومستنداً باقياً استمّر أيى

لد@, Ôòا داُر مفzا Ô ÒG لد@, Ôòا َجنَُّة لد@,أم Ôòا َع%َشَجرة أُدلَُّک لد@, Ôòا َعذاَب ذُوقوا
لد@/ Ôòا َقْبِلک ِمن àÌ Ò¿ ِلبَ

لود@/ Ôòوا للُخلد وداٌر وجنّة وشجرة عذاب أيى ]ع9ال0ّم@, إ�ضافة
جـنّة مفهوم فليس ,@ اd�ٕيى � اللغويى ]عناه مستعمل اXوارد هذه ã| لد Ôòفا
يقال@/ Fك ا�ّنة@, أÊºء من اòلد يكون ØOح لد@, Ôòا اdها ãOّال ا�نّة عن عبارة لد Ôòا
من لوحظ وٕاذا ا£ّرد@, بصيغة عنه ØGفيع هو@: حيث من لوحظ ٕاذا الفعل ٕاّن Øj
وقوع ٕا5جهة النظر كان وٕاذا إ�فعال@, بصيغة ØGفيع به@: وقيامه ٕا5الفاعل النظر جهة
م ß Öz َعلَ َوَيطوُف تعا5@: قوله ã| Fك التفعـيل@, بصيغة ØGفيعـ باXفعـول@: وتعلّقه الفعل

/@١٩ . ٧٦ و ,@١٧ . ٥٦ ـ لَّدون Ò ÔU ِولداٌن@
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خلص ١١٢

البـاطلة العـقائُد َرَسـخت ٕاذا يـتحقّق ا Ø̂ ٕا النار@: ã| أو ا�نّة ã| اòلود ٕاّن Øj
ا¡سـنة والصـفات ا¡Çقّة العـقائد أو ملكـة@, وصارت القلب ã| الرذيلة والصفات
أ�عFل ã| باFXرسة تتحّص0ن ا Ø̂ ٕا ا¡التان وهاتان ملكًة@, Òتص� ØOح فيه الروحانية

صا¡ة@/ أو طا¡ة
/٢@.٣٩ ـ خاِلدون ُهم@فzا النّار ولِئَکأصحاُب اُ بآياِتنا ُبوا َو@كَذَّ َوالَّذيَن@كََفُروا
ـ خـاِلدون فzا ُهم ا9نَّة أصحاُب اولِئَک اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا َوالَّذيَن

/@ ٨٢ .@٢

خاّصة@: صورة Gا وحصلت wا متقّومًة راسخة ملكة ذاَت كانت ٕاذا فالنفس
الصورة@: هذه وع� ا¡الة هذه ã| خالدة فهيى

/@١٤ . ٣٢ ـ َتعملون Ôrُكن ا ß[ لِد Ôò ا َعذاَب وذوقوا َنسينا@كُم ٕانّا
/@٩ . ٣٠ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ِلَيْظلَمُهم اُ" كاَن ا@ Òf
/@١١ . ١٣ ـ م ßÎ ß»بأنُف ما وا Ù+يُغ × Ø!َح ِبَقوٍم ما Ù+يُغ � اَ" ٕانَّ

أو ا�نّة ã| أو ,@ Øsجه ã| أو العذاب ã| أو النار ã| باòلود التعب� أّن 0O و�
وصفاتUصوصة@/ وأمور أعFل ]ناسبة مyا كّل الرaة@: ã| أو الفردوس ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلص@:

وSا@/ سِلم وَخ0صاً@: قعد باب من ُخلوصاً التلف من ُء ãÏ¿ال خلَص ـ مصبا
صفا@, ما ء@: ãÏ¿ال وُخ0صة غ�ه@/ من ته Øñم وخّلصُته@: صفا@/ الكََدر@: من اXاء وخلَص
/@éالل بقايا من به ليَخلَُص َسويق أو [ر يُلLفيه ما وهو ْمن@, السَّ ُخ0صة من مأخوذ
مع هيى إ�خ0ص@: وسورتا أحد@/ ا� هو قل إ�خ0ص@: وسورة العمَل@/ �ِ وأخلَص
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١١٣ خلص

موضع@/ لصاُء@: Òòوا الكافرون@/ ا Ûv@أ يا قل
خلّصته يقولون@: وtذيبه@, ء ãÏ¿ال تنقية وهو مُّطِرد@, واحد أصل خلص@: ـ مقا

ْمن@/ السَّ وُخ0صة هو@/ وخلَص كذا من

فيه@, كان أن بعد َشوبه عنه زال ما هو اòالص أّن ٕاّ� ,@ ã|الصكالصاòا ـ مفر
خالصوخالصة هذا ويقال@: خّلصته@فخلص@/ ويقال �@شوب@فيه@/ يقال@Xا @قد ã|والصا
@ اً يّ ÒS وَخَلصوا لذكورنا@/ خالصٌة أ�نعـاِم هذه ُبطوِن ã| ما وقالوا ـ@ وراوية@ داهية Lو
عن يى ØGالت إ�خ0ص وحقيقة @ـ َلصاً ÔU كان ٕانّه غ�هم@, عن خالِص� انفردوا أيى ـ

تعا5@/ ا� دون ما @كّل
نِشَب قد كان ٕاذا ُخلوصاً@: ُء ãÏ¿ال َخلَص الليـث@: قال ـ ١٣٧ . ٧ الxذيب
0ص Òòوا َخ0صاً, ُء ãÏ¿وخلََص@ال وصل@ٕاليه@/ ٕا5@ف0ن@: وَخلَص @Sا@@وسِلم@/ Øj@C6تعلَّق
موّدtا@/ خَلَصْت ٕاذا ãæوُخلصا ãOخالص ف0ن ويقال اòالص@/ ء ãÏ¿لل مصدراً يكون
لک خـالص أيى لک خالصـة ء ãÏ¿ال هذا وتقول /@ ãyوُخلَصا ãæُخلصا هؤ�ء ويقال
وأمّا ا�Fعة@, مع9 ã| ا Øu@�ٔ للتأنيث ما ُجعل ٔ�@نّه @نِّث اُ ـ لذكورنا خالصة خاّصة@/
لذكـورنا خالُِصُه بعÎÉم@: وقرأه ما@, لفظ ع� رّده فٕانّه ـ ع%أزواجنا ٌم رَّ ÔTو قوله@:
و� للمؤمن� خلصت أيى ـ القياَمة يوَم خالصًة قوله@: وأمّا حيّاً@/ خلص ما ã9ع�ـ@@يع والنصب ,@Gخ بعد Gخ انّه ع� فهو خالصٌة@: ٕاعراب وأمّا كافر@, فzا يُ¿Ìكهم
يـوم خالصة الدنيا ا¡Çياة ã| مسـتقّرًة للمؤمن� ثابتـة هيى قل قلت@: كأ@نّک ا¡ال@,
ـ ذ@كـري Rالصِة قرأ فقد ـ الّدار ذ@كَري Rالَصٍة أخَلصناُهم ٕانّا قوله@: وأمّا القيامة@/
بأن خالص�@, لنا جعلناهم أيى ـ بدً� @كري الذِّ جعل بالتنوين قرأ ومن ع�إ�ضافة@/
التوحيد إ�خ0ص@: الليث@: وقال الدنيا@/ ã| وُيزّهدون ا��خرة بدار يذّكرون جعلناهم
عبادنا ِمن ٕانّه وقوله@: ـ إ�خ0ص سورة ا�@: هو قل لسورة قيل ولذلک خالصاً@, �
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خلص ١١٤

ـدون@/ اXوحِّ والُمخِلصون ا¢ـتارون@, فا¢َلصون@: الُمخِلصين@, وقرٔي @ـ@ الُمخَلصين
َمنَشب@/ كّل من التنحية والتخليص@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واòلط@/ الشوب عن ء@وتنقيته ãÏ¿تصفية@ال هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
فُضلة مورد ã| كث�اً ãçتأ فُعالة وزان فٕاّن التخليص@, من يتحّصل ما فُعالة 0صة Ôòوا

أفعاGا@/ من يتحّصل أيى ـ@ والقFُمة 0لة Ôòوا كالق0ُمة @ُيسقط Dوف ء ãÏ¿ال
والتخليص ٕا5الفاعل@/ ونسبته الفعل صدور ٕا5 النظر كان ٕاذا@ Dف وإ�خ0ص

اXفعول@/ ٕا5 ونسبته الفعل وقوع جهة ٕا5 النظر كان ٕاذا@ Dف
والفكر@/ النيّة ã| أو العمل نفس ã| أو اXوضوع ã| ٕامّا إ�خ0ص ٕاّن Øj

Rاِلَصة@/ أخَلْصناُهم ٕانّا خالصاً@, َلَبناً ـ فأ�ّول
ِلّله@/ م Òyدي وأخَلُصوا ـ ãæوالثا

وجه@/ ع� ـ الّديَن لَُه Ò"ِلص ÔU اَ" ِلَيْعُبدوا ـ والثالث
الشوائب من النيّة ٕاخ0ص هو وجّل@: عّز ا� مقابل ã| العبد من وإ�خ0ص

سواه@/ ØFع وا�نقطاُع ٕاليه التوّجه ã| وتوحيُده
واختيار Ø ã9التكوي التخليص هو العبد@: مقابل ã| اXتعال ا� إ�خ0صمن وأمّا
من¿Ìح وصدر خاّص واستعداد Wتازة صفات ع� العباد سائر ب� من تكويناً العبد
هو اXع9 وهذا اXعرفة@, وأنوار اZ�ٕان وحقيقة والرسالة الو�يَة فيه عل ÒN بأن يليق

الكرZة@: ا��يات من اXراد
/@٥١ . ١٩ ـ اً َنبيّ َرسوً� َو@كاَن َلصاً ÔU كاَن ٕانَُّه@
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١١٥ خلص

/@١٢ . ١٢ ـ ا¢َلص" ِعبادنا ِمن ٕانَُّه
/@٤٠ . ١٥ ـ ا¢َلص" م Ôyِم عباَدك ٕاّ�

اXتعال@/ ا� جانب من تكويناً ا¢تارون أيى
حيث ومن ذاتاً وصفاؤها الذات نقاء وهو اòلوص من الُمخلَص أّن 0O و�
وا�ختيار وا�جتباء ا�صطفاء ماّدة دون اXاّدة@, هذه اخت�ت ا�عتبار وwذا ,@ هيى
الذات@/ ع� زائدة وخصوصيّات خارجيّة جهات ٕا5 راجعة ا Øuفٕا وأمثاGا@, وا�متياز

/@٤٦ . ٣٨ ـ الداِر ِذ@كَري Rاِلَصٍة أخَلْصناُهم ٕانّا
غ� Ø ãæتعا5خالصروحا وفيضمنه الرّب من Uلَص�بأمر جعلناهم ٕانّا أيى
ا¢Çلَص العـبد فـٕاّن ٔ�هـلها@, الدنيويّة الدار ã| ِذ@كرًي لتكون وذلک Rلط@, مشوب
Rالصة@, فكلمة اXتعال@/ الرّب معرفة وفzا وا¡قيقة �ا¡ّق ÒV وهيى الصافية @كاXرآة

ٔ�جله@/ @مفعول ـ الدار ذ@كري ـ و أخَلْصناهم@/ ـ@@بقوله@@ـ متعلّقة

َوَمن الّدار@, ُسـوء م Ô ÒGَو الّدار@, Ò=ُعق َفِنعَم :@ ã| Fك الدنيـا@, ع� الدار وٕاط0ق
إ�ط0ق@/ عند ٕالzا اXن½Íف وهيى @ـ@ الّدار عاقبُة لَُه تكوُن

أهَلكنا َوما ِذ@كٌر@, ٕاّ� ُهَو َوما ـ"@, ÒXللعا ِذ@كر ٕاّ� ُهَو ٕان :@ ã| فgا @كري@, الذِّ وأمّا
/@٢٠٩ . ٢٦ ـ " ßXظا ُكنّا وما ِذ@كريى ُمنِذروَن ا ÒG ٕاّ� َقرية ِمن

مفعوً� ا� يكون ØOح اXتعال@, با� متعلِّقاً العبد إ�خ0صمن يكن n ØXا ٕانّه Øj
والدين ِلّله@/ الديَن أخلََص فقيل بالدين@, متعلِّقاً فاستعمل لَصاً@: ÔU اXع9 ã| ويكون به

الدين@/ راجع ـ له وينقاد ا¡ياة جريان ã| يتّخذ برنا¶ هو
ِلصاً ÔU ا" فاعُبِد ِلّله@, م Ô Òyدي َوأخَلُصوا بالدين@: إ�خ0ص تعلّق حقيقة وهذا
ٕاّ� ِمـروا اُ َومـا يَن@, الدِّ لَُه Ò"ِلص ÔU ا" َدَعُوا يَن@, الدِّ لَُه Ò"ـِلص ÔU وادُعوه يَن@, الدِّ لَُه

www.attaweel.com



خلط ١١٦

ين@/ الدِّ لَُه Ò"لص ÔU اَ" لَيْعُبدوا
جريان وأن@يكون أ�خ0ط, من الشوائب@وصافياً من خالصاً ديyم جعلوا أيى

/@ ã5تعاXا � أ�مر
وأ�خ0قيّات@, نان@, Òبا� اXربوطة ا�عتقادات مراحل@: ث0ث ع� الدين ٕاّن Øj
الصّحة ع� متحقّقة تكون أن فzا فاòلوص واللسان@/ بأ�ركان اXربوطة وأ�عFل

/@íXع�ا زائدة وخليطة شائبة دون من والواقعيّة
اخـتلط Fّفكل /@٣ . ٣٩ ـ@ اòالِص@ يُن الدِّ ِ"ِ أ�@ الكرZـة@:@ ا��ية مع9 وهذا
تعا5@/ دونه ٕا5ما وراجع لغ�ا� فهو ع�اíX@وا¡قيقة@: الواقعّية@وازداد عن وخرج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلط@:

تـقول له@/ مُـضاّد هو بل قبله@, الّذيى للباب Uالف واحد أصل خلط@: ـ مقا
وخـ0فه ل0ٔمـور@/ اXداخلة َحَسُن أيى َلط ßU ورجل فاختَلط@/ بغ�ه َء ãÏ¿ال خلطُت
ِعـَوج ع� عوده ينبت ال«Îم لط ßòوا ا£اور@/ ليط@: Òòوا /@Cالظريف 6اللطيف اßXزيَل

ا�ستقامة@/ ã| ليسOاَلط ٔ�@نّه الباب من وهذا م@/ قوِّ وٕان يتعّوج ف0@يزال

هو@, فاختَلط ٕاليه@, ضممتُه بابÍÈب@: من َخلطاً بغ�ه َء ãÏ¿ال خلطُت ـ مصبا
فيكون اXائعات كخلط Zكن � وقد ا¡يوانات@, خلط ã| Fك ذلک ا¦يñبعد Zكن وقد
فـيه توّسع وقد بعض@, ã| بعÎÉا أ�شياء تداخل اòلط أصل :@ ã}رزوXا قال َمزجاً@/
قال هـنا ومن ـلَطاء@, Ôòا وا�مع كثـ�اً@, بالناس اختَلط ٕاذا خليـط رجل قيل ØOح
ومـع9@/ وزناً الِع¿Ìة مثل لطة ßòوا ال¿Ìيک@, واòليط ا£اور@, ـليط Òòا فارس@: ابن
ا�Fع@/ عن @با¢الَطة Ø9يك وقد ا�ف�اق@/ من الُفرقة مثل إ�خت0ط ٕاËºمن لطة@: Ôòوا
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١١٧ خلط

واختَلط وِخ0طاً@, الَطة ÔU@وخالََطه فاختَلط, َخلطاً َء@بغ�ه ãÏ¿ال خلطُت ـ صحا
مثل لَّيطيى Ôòا ã| وقعـوا وقوGم فيه@, إ�فساد أ�مر@: ã| والتخليط عقله@/ فسد ف0ن@:
ليس@ا£الس@, Òناِدم@وا�Xا@hكالند ا¢اِلط ليط Òòوا علzم@أمرهم@/ @اختَلط أيى ْيهي@: مَّ السُّ
قالوا Fك ِمزيَل َلط ßU ف0ن ويقال@: وُخَلط@/ ُخلَطاء ع� Nمع وقد وbع@, واحد وهو

عقله@/ ã| وخوِلَط فاتق@/ راتق هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو شيئ� من وانÊÉمها أ�جزاء تداخل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل اXايع�أّن امðاج ã| Fك مBيزة غ� أو مBيزة التداخل بعد أ�جزاء كانت سواء أشياء@,
مزجاً@/ ويسّمي ـ@@كاللéواXاء@,

يسـّمي اXايعات ã0ف اXوضوعات@: باخت0ف Oتلف ا�ختـ0ط مفهوم ٕاّن Øj
تداخ0ً مBيزة@,@ويسّمي أ�جزاء ا¡بوبات@تكون ã|الكامل@/@و ا�خت0ط وهو امðاجاً
واXعا¾Ìة اòارجيى ا�رتبـاط بنحو تتحـقّق إ�نسـان ã|و متوّسـط@/ اخت0ط وهو

ا¢صوصة@/ وا£اورة
/@٢٤ . ٣٨ ـ َع%بَْعض Îم ÔÉبع َلَيبغيى َلطاء Ôò ا ِمَن َكث+اً@ @ َوٕانَّ

من الظاهريى وا�خت0ط ّ الصوريى ا�رتباط Vّرد ٕا5 ٕاشارة لطاء@: Ôòبا التعب�
بيyم@/ وا¤بّة والع¿Ìة والصداقة الرفاقة مفهوم Iقّق دون

ã| فٕاخوانكـم اِلطوهم ÒH وٕان Õ+َخ م Ô ÒG ٕاص?ٌح ُقل الَيـتاميى َعن َيسـألونََک َو
/@٢٢٠ . ٢ ـ الّديِن

مـعاً@/ واليـتيمة oلليت bع واليَتامي ,@ اليتاميى ولظاهر للتغليب التذك� ضم�
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خلع ١١٨

وا¡كومة والو�ية التسّلط ã0ن ٕا5 ٕاشارًة وأ�بناء@: أ�و�د دون بإ�خوان والتعب�
كمخالطة Gم وا¢الطة اXعاملة فN0وز أبنائهم@, ٕا5 بالنسبة أ�بوين ã| هيى Fك علzم
فـٕاّن اXورد@, ã| كاف ّ الظاهريى ا�خت0ط أّن ٕا5 ل0ٕشارة با¢الطة@: والتعب� باء@/ ا��

علzم@/ خسارة توجب الزائدة الع¿Ìة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلع@:

ٕاذا الَعًة@: ÔU زوَجها اXرأُة وخاَلَعت نزعته@/ َخلعاً@: ه Òوغ� النعَل خلعُت ـ مصبا
من اسـتعارة وهو لع@, Ôòا Ëº�ٕوا َخلعاً@, هو فخلعها الفدية ع� وطَلّقها منه افتدت
عزلته@/ عمله@: عن ã5الوا وخلعت خر@/ ل�0 لباس Fyم واحد كّل ٔ�ّن اللباس@, خلع

أو بـه يُشـتَمل كان الّذيى ء ãÏ¿ال ُمزايلة وهو مُّطِرد واحد أصل خلع@: ـ مقا
يقال يكاد � وهذا َخلعاً@, لَع ÔO ã5الوا وُخِلع َخلعاً@, أخلَُعه الثوَب خلعُت تقول عليه@,
كذا@/ ع�بلِد والِيَه Ôأ�م� َخلَع يقال فليس وٕاّ� منه@, أع� هو مَن ل ßNُي الدون ã| ٕاّ�
اXرأة قِبل من ذلک كان فٕان امرأته@/ الرجل طلّق ويقال@: عَزله@/ يقال ا Ø̂ ٕا أ@نّه تري أ�
ـ ا¡ديث ã|و له@/ تبذله ء ãÏ¿ب منـه نف«Îا تفتديى ا Øu@�ٔ اختلَعْت وقد خالََعتْه يقال
Fك رطوبته@, من ِق¿Ìه Oلع ٔ�@نّه النضـيج@, Ì»ُالب واòالع اXنافقات@/ هّن ا¢تِلعات
له صار ٕاذا نبل@: السُّ خلع الباب ومن ِق¿Ìها@/ من خرجت ٕاذا َطبة@, الرُّ فسَقِت يقال
وقد ئب الذِّ ليع@: Òòوا أهله@/ خلعه الّذيى ليع@: Òòوا فأخرجه@/ خلعه كأ@نّه ,@C6الشوك َسفاً
كأّن ØðÇ Òv أيى ِمشـيته ã| يتخلّع ف0ن ويقال الصائد@/ ليع@: Òòا ويقال َخلع@/ َّ أيى ع�ُخلع يَقدر n َبَرك ٕاذا الّذيى وهو البع�@, ُيصيب داء واòاِلع@: تتخّلع@/ أن تريد أعضاَءه
َفـَزع Çوَلع@: Òòوا بأ�رض@/ سـقطت ØOح أعضـاؤه Hّلعت كأ@نّه ٕانّه وذلک َيثور@, أن
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١١٩ خلف

القوُم@: Hالَع قد ويُقال ُخِلع@/ قد الفؤاد كأّن الباب@, قياس وهو كاXّس@, الفؤاد يَع�يى
ِحلف@/ من بيyم كان ما نَقضوا ٕاذا

وسّوي ُمهلة@, اòلع ã| أّن ٕاّ� عه@, Ò ÒNك واختَلعه@: َخلعاً لَُعه ÒO َء ãÏ¿ال َخلَع ـ لسا
ده@/ جرَّ َخلعاً@: Oلُعه والرداء والثوَب النعَل وخلَع ع@/ Ö ÚNوال لع Òòب�ا بعÎÉم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتنحيته@/ وٕازالتُه مشتم0ً كان ء ãÏ¾ نزع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| ويـ0حظ ء ãÏ¿ال أصـل من الNع هو القلع@: أّن والNع@: القلع وب� بيyا والفرق
ء ãÏ¾ داخـل مـن أو مكان من واقت0عه ء ãÏ¾ جذب هو والNع@: ا�ذب@/ مفهومه
ã|و أ�صل@/ من والNع ا�ذب القلع ã|و وا�شBل@/ التنحية اòلع ã| Gفيعت آخر@/

ء@/ ãÏ¾ داخل من وكونه ا�ذب الNع@:
/@١٢ . ٢٠ ـ@ ِس@ قدَّ ÔXا بالواِد ٕانََّک نعلَيَْک اخَلْع َف ربَُّک أنا ã Ùæ ٕا
يقارwا@/ وما والقلع الNع دون اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

Ôوالسـ� اÇXتعال@, ا� ٕا5 والسـ� القـرب مقام ã| الكرZة ا�ملة كانت وØXا
جـل الرِّ مـن النعل خلَع فيناسب أ�رُجل@: وبوسيلة بأ�قدام يتحّصل Çا Ø̂ ٕا ّ السـ�الظاهريى ã| ٕاليـه يـتوّجه ØFع ومتجّرداً سلوكه ã| الع0ئق عن منخلعاً السالک ليكون

واòلوص@/ والصفا والتذلّل اòضوع ولتحقّق للتحّفظ@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلف@:

مـقامه@/ يـقوم ء ãÏ¾ بـعد ء ãÏ¾ ء Nيى أن أحدها ث0ثة@, أصول خلف@: ـ مقا
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خلف ١٢٠

هو ويقولون بعُد@, جاء ما هو َلف@: Òòا ـ فأ�ّول /@ Øالتغ� والثالث قُّدام@/ خ0ف ãæوالثا
قالوا َسـوءاً@: و� ِصدقاً يذكروا n فٕاذا أبيـه@/ من َسـوء وَخلَف أبيه@, من ِصدق َخلَُف
:@ Çلّي0× ßòوا َخْلٌف@/ َبْعدهم ِمن فخَلَف تعا5@:@ ا� قال َخْلف@, ّ وللرديى َخَلف@, للجـيِّد
قَـعدُت وتقول مقامه@/ قا_اً أ�ّول بعد ء Nيى ãæالثا ٔ�ّن ِخ0فة@: يت Ød ا Ø̂ وٕا ا0òفة@,
النساء@, هّن واِلف@: Òò ا َمَع يكونوا بأن َرُضوا ـ ã|والِفòوا بعده@/ أيى ُف0ن@, ِخ0ف
البـيوت ã| م Òyلُف ÒO وهّن وQاراtـم ومغاوراtم حروwـم ã| يغيـبون الرجال ٔ�ّن
ويقولون مقDٍت@/ والنساء ُغيَّباً الرجال كان ٕاذا ُخلوف ُّ ا¡يى يقال@: ولذلک واXنازل@/
أو أب من فقدَت Xن عليک اòليفة تعا5 ا� كان أيى ـ عليک ا� خلَف الدعاء@: ã|
وOُلفه@/ بعده يقوم يكون ما الذاهب ء ãÏ¿ال من ضک عوَّ أيى ـ لک ا� وأخلَف /@oa
هذا يتخالفان@, ß Ö�َستقيXا ٔ�ّن ا�ستقاء@, الباب ومن /@oشGا بعد ينبت نبت لفة@: ßòوا
وهذا ã0َخل هذا يقال قُّدام@/ غ� وهو َخلٌْف ـ ا��خر وأ�صل هذا@/ بعد وذاك ذا بعد
يكون ٔ�@نّه بذلک وسـّميى الÍÚÉع@, أخ0ف من الواحد Çلف@, ßòا الباب ومن /@ قُّداميى
:@C6ص قوله وهو وأخلََف@/ ,@ Øتغ� ٕاذا قوة َخلَف فقوGم ـ الثالث وأمّا بعده@/ ما خلف
وَخـلَف الوعد@/ ã| ا0òف ومنه اXسک@/ ر´ من ا� عند أطيب mالصا فم لوف Ô Òò
Øj منه ã5البا فُيخَرُج يَب�وسطه الثوب ليف@: Òòا ويقال /@ Øتغ� أبيه@: ُخلق عن الرجل
قوGم وأمّا أ�ّول@/ الباب ã|و هذا ã|قياس وهذا أخُلفه@/ الثوب خلفُت فيقال ُيلَفق@,
واحد كّل ٔ�ّن أ�ّول@, الباب fن تلفون@: ÔU أيى خلفة@, والناُس كذا@, ã|الناس اختلف

اه@/ ØL الّذيى مقام نفسه oويق صاحبه@, قوَل يُنّحيى مyم
وزاد لغة@, وأخلَف ه ÔJر ت Øتغ� قعد@: باب من ُخلوفاً mالصا فُم َخلََف ـ مصبا
وَخَلفُت طعمـه@/ أو رJه ت Øتغ� الطعـاُم@: وَخلََف مرض@/ أو صوم من ا�مهرة@: ã|
منه Ëºا لفَُة@: ßòوا بعده@, جئت وَخلَفتُه خليفَته@, ُت ÖÍ ß¼ خ0فة@: وماله أهله ع� ف0ناً
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١٢١ خلف

و]ع9 فاعل ]ع9 يكون فخليفة خليفة@, جعلته واسـتخلفته@: القعود@, Gيئة @كالقِعدة
مَن خلَف ٔ�@نّه فاع0ً يكون أن فيجوز أ�عظم@: السلطان ]ع9 اòليفة وأمّا مفعول@,
جاء ٔ�@نّه أو خليفة@, جعله تعا5 ا� ٔ�ّن مفعوً� يكون أن وNوز بعده@, جاء أيى قبله
خليف أصله واòليفة@: أ�َرض@/ ã| َخ?ِئَف َجَعَلكُم الَّذيى ُهَو قال@: Fك غ�ه@, بعد به
ومyم خاّصة@, للرجل وصفاً ويكون ونّسابة@, ع0ّمة مثل مبالغة واGاء ]ع9الفاعل@,
باعتبار Nمع من ومyم مذّكر@, ا�مع وهذا خلفاء@, فيقول أ�صل باعتبار Nمعه من
خ0ئف ث0ثة فيقال ا�مع@, هذا ã| وتأنيثه تذك�العدد وNوز ا0òئف@, فيقول اللفظ
يقول من ومyم بالتذك�@, آخر خليفة وهذا فصيحتان@, لغتان وYا خ0ئف@, وث0ث
عليک ا� وأخلََف خليفة@, جعلته واستخلفته@: أ�ّول@/ والوجه بالتأنيث@, اُخري خليفة
عليک ا� أخلَف فيقال ا¡رف Jذف وقد ,@�Rلک وأخلََف مالک لک وأخلََف مالک
لف Ôòوا با�ستقبال@, Uتّص وهو وعَده@, الرجل وأخلََف َلف@/ Òòا Ëº�ٕوا خ�اً@/ ولک
يذهب nو عyم قعد القوم@: عن لَّف ÒHو بعده@/ تركه َء@: ãÏ¿ال الرجُل وَخلَّف منه@/ Ëºا
ٕا5 واحـد كّل ذهب ٕاذا واختلفوا@: القـوم وHالَف وِخ0فاً@, Uالَفة وخالَفْـته معهم@/

لف@/ Ôòا Ëº�ٕوا ا�ّتفاق@, ضّد وهو خر@, ا�� ٕاليه ذهب ما خ0ف
َخـْلف@, له يـقال مNلته لقصور واXتأّخر@: وَسَلف@/ تقّدم ضّد وَخَلف@: ـ مفر
ء رديى أيى خـالٌِف فهو َفَسـد@, َخ0فًَة@: وَخلَف واXتأّخر@, ء الرديى لْف Òòا قيل وGذا
أو حاله ã| ا��خر طريق Òغ� طريقاً واحد كّل يأخذ أن وا¢اَلفة@: وا�خت0ف أaق@/
ضّديِن@/ ßتلف�U كّل وليس Uتلفاِن@, ضّدين كّل ٔ�ّن الضّد من أعّم 0ف ßòوا قوله@,

َخطَأً@/ كان ٕاذا@ َخْلف@: وك0ٌم َسـوء@/ وَخلٌَف صـا¬ @َخلٌَف ـ ١٢٧ ا�شتقاق
Lويب م ÔGرجا يغزو ّ ا¡يى لوف@: Ôòوا جوع@/ أو صوم من إ�نسان فم Øتغ� لوف@: Ôòوا
البwٕا5حوض من الدلو @Jمل الّذيى والُمخِلف@: الرمل@/ ã|الطريق ليف@: Òòوا النساء@/
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خلف ١٢٢

\Çر@/ بعد ٌر Ò Ò\ الشجر@: وخليفة /@ ّ ا¡يى ٕا5 باXاء ء فيجيى بعد من ãLيست والّذيى إ�بل@,
ٕاخ0فاً@/ موعده الرجل وأخلَف باء@/ ßòا أعمدة من عمود آخر واòاِلفة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ما أيى وا�ستقبال@, القُّدام يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الكيفّية@/ أو اXكان جهة من أو الزمان جهة من اXع9ٕامّا وهذا ء@ووراءه@/ ãÏ¾ ع�@ظهر
ãæالزما التأّخر فيه Gفيعت ـ ليفة Òòوا دق@, الصِّ لَف Òòا مفهوم ã| Fك ـ فأ�ّول

زماناً@/ آخر ء ãÏ¾عقيب ء ãÏ¾ ووقوع
مكـاناً@, وظـهره ء ãÏ¾ خـلف يقع Dف @Fك@ مكاناً التأّخر فيه Gيعتـ ـ ãæوالثا

والقيام@/ والذهاب القعود ã|كالتخلّف@
ã| Fك واòصوصّية@, والوصف الكيفيّة ã|والتعّقب التأّخر فيه Gيعت ـ والثالث
وكـيفيّات أخ0قه خصوصيّات ã| أبيـه عن الرجل وHلِّف وطعمـه@, الفم ر´ Øتغ�

والطريقة@/ والفكر والنظر العقيدة ã|وا�خت0ف لف Ôòوا سلوكه@,
وهذه والظَّهر@, لف Òòا ã| والوقوع التعّقب جهة :@ ãæعاXا هذه bيع ã| في0حظ
والتقّدم والتعّوض Øوالتغ� والتأّخر والعقب الظهر وب� بيyا الفارقة هيى اòصوصيّة

Wتازة@/ خصوصيّة مyا كّل ã| في0حظ وغ�ها@, والتسلّف
َيَديه Ö"َب ِمن الكرZة@: ا��يات ã| Fك ,@ ب�أ�يديى ما كلمُة تقابله@: لف Òòا ٕاّن Øj
َخلفهم َوِمن َسّداً أيدvم Ö"َب ِمن وَجَعلنا َخلفُهم@, َوما أيدvم Ò"َب ما َيعلَم َخلفه@, َوِمن

َخْلَفها@/ َوما َيدvا Ò"َب ا ßX َنكاً� َسّداً@,
أ�صـل ã| تكون أن يبعد و� ,@ ّ اÇd�ٕيى ]عناها اXوارد هذه ã| الكلمة وهذه
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١٢٣ خلف

بـ� ـ مفهـوم يقابل ÓÊºٕا اXبالغـة@: ع� وللد�لة ا�ستعFل بكـ$ة جعل Øj مصدراً
/@ أ�يديى

َفَخَلَف :@ ã| Fك الوصفّية@, من قريباً معاً@, واd�ٕيّة اXصدريّة مفهوم ي0حظ وقد
/@٥٩ . ١٩ ـ ?ةَ الصَّ أضاعوا َخْلٌف َبْعِدِهم ِمْن

عقيـب واقعة متأّخرة بكوuا متّصفة ذات ]ع9 فصفة َسن@: Ò¡كا لَف Òòا تـقارFuوأمّا خـر@: �� َخلَفاً ء ãÏ¾ كون من ويفهم الوصـفّية@, مفهوم فيه Gفيعـت السابق@,
بأّن قوGم@: يرجع اXع9 هذا ٕا5 ولعّل ل0ّٔول@, ãOّال واòصوصيّة اXفهوم ã| Fهwوتشا
َلفّية@/ Òòا اXّتصف@Mسن فٕانّه أ�خيار, ã|@َلف Òòوا @أ�¾Ìار, ã|@ْلف@بالسكون@يستعمل Òòا
مـنه ف�اد اXتعال ا� ٕا5 انتسب ٕاذا انّه ٕاّ� صفة@, لَف Òòكا فهو اòلفية@: وأمّا
وأع�اXقامات الروحانيّة أ�وصاف أ¾Ìف اXع9من وهذا الكيفّية@, جهة من التأّخر
جاِعٌل ã Ùæ ٕا الكرZة@: ا��يات ã| يشار وٕاليه منه@, أع�وأفضل مقام يتصّور و� الربّانّية@,

/@٣٠ . ٢ ـ َخليَفًة ْرِض أ�َ ã|
/@٢٦ . ٣٨ ـ أ�َرض ã| َخليَفًة َجَعلناَك ٕانّا

أرضه@/ ã| ا� خليفَة يا عليک الس0ُم الواردة@: الزيارات ã|و
علّمه من ومصداق أÊºئه � ÒVو صفاته مَظهر هو وجّل عّز ا� ã| اòليفة فٕاّن

كّلها@/ اÊº�ٔء
¾Ìيف مثل لَفاء Ôòا ليف@: Òòا وbع ,@mوكرا كرZة مثل 0ئف Òòا اòليفة@: وbع
ليف Òòا من مفهومه ع� أدل فهو الَع0ّمة@, ã| Fك للمبالغة اòليفة ã| والتاء فاء@, ÒÌ Ô¾و
اòلفاء@/ من أزيد وتثبيت وتأ@كيد زائد ع�وصف يدّل 0ئف Òòا أّن Fك التاء بوجود

َخ?ئَف@/ وَجَعلناُهم َخ?ئَف@, َجَعْلنا@كُم َخ?ئَف@, َجَعَلكُم
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خلف ١٢٤

السابق�@/ من وكيفيًّة زماناً خ0ئف م Øu@وأ حّقهم@, ã| لَفيّة Òòا ثبتت الّذين وهم
ُخَلفاء@/ علكم ÒNو ُخَلفاَء@, َجعلكم ٕاذ َلفاء@: Ôòا كذلک وليس

كوuم أيى لفيّة Òòا Vّرد ٕاّ� معناه ã| وليس اòالفة@, bع فهو والف@: Òòا وأمّا
/@ ٨٧ . ٩ ـ واِلف Òò ا َمَع يكونوا بأن َرُضوا ظاهراً@: ورائهم ã|و bاعة واقع�بعد
الَّذيى َوُهَو ـ لفيّة Òòا Uصوصمن ع�نوع فيدّل كالِقعدة@, نوع بناء لفة@: ßòوا

التعّقب@/ من خاّص ع�نوع أيى ـ خِلَفًة اَر Úyوال الّليَل َجَعَل
أخَلْفنا ما ,@ َمْوِعديى Ôrفأخلَْف وخالِـفاً@: َخلٍْف ذا ء ãÏ¾ جعل ]ع9 وإ�خ0ف@:
َفهَو َعْهـَده@, اُ" ِلَف ÔO َفلَْن ْيعاد@, ßX ا ِلُف ÔH � ٕانََّک َعـدوه@, َو ما اَ" أخَلفوا َمْوِعَدك@,

َوْعِده@/ ِلَف ÔU ِلُفه@, ÔO
ومتوّجهاً ٕاليه مستقب0ً ب�أيديه Dف واXيعاد والعهَد وعد ÒXوا الوعَد اُ� جعَل أيى

عنه@/ وُيعرض ي�كه بأن وَخلفه وراءه Nعله أيى لفه@, ÔO و� ٕاليه وناظراً
اختيار أيى الطَّوع@, وجه ع� التخلّف صدور ع� يدّل فهو ا�خت0ف@: وأمّا
Çاِر@, Úy وال الّليل واخت?ف ومنع@: ٕاباء حصول دون من لْف Òòا ã| واXوافقة التخلّف
َتِلفون@, ÔU فيِه ُهم @ُكُله@, اُ تلفاً ÔU تِلف@, ÔU قول ã6 لَ ألواuا@, تِلٌف ÔU ألسنتُكم@, واخت?ُف

تِلف"@/ ÔU �يَزالوَن
مـقابل ã| وا�خت0ف َخْلف@/ ã|و َخلْف ذا فصار أيى فاختلََف@, أخلَفه يقال
مـتأخِّرين ووقعوا ا�سـتواء عن خارج� صاروا أيى واختلفوا وا�ّتفاق@, ا�ستواء
والÇyار اللـيل ب� اد ØIوا� ا�سـتواء عدم ـ تعا5 آياته ومن واXع9@: ومتخلِّف�@/
وغ�ها@/ أ�لوان ã|التخلّف وهكذا عنه@/ ومتخلّفة متأخرة صارت ا Øu@أ بل وأ�لسنة@,

/@١٩ . ١٠ ـ فاختَلفوا واحدةً ة اُمَّ ٕاّ� النّاُس كاَن َوما
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١٢٥ خلف

/@١٠٥ . ٣ ـ البيِّنات جاَءُهم ما َبعِد ِمن واختَلفوا قوا تََفرَّ كالَّذيَن َتكونوا@ َو�

عyا@/ فتخلّفوا والبّينات@, الوحدة خلَف وصاروا تأخروا أيى
ء ãÏ¾وَخلْف متأخراً ء ãÏ¿ال التخّلف@وص�ورة هو ا�خت0ف@: حقيقة أّن فظهر

ا¡قيقة@/ تلک لوازم من Øوالتغ� آخر@, أمر أو
/@ ٨٢ . ٤ ـ َكث+اً اخِت?فاً@ فيه لََوَجدوا َغ+ا" ِعند ِمن كاَن َولَو

والÇgال@, والفـصاحة الب0غة عن Tسوساً واLطاطاً كث�اً وتعقّباً تأخراً أيى
والتعّقب@/ التخلّف آثار من ا Øuفٕا يقال@, Fك والتناقض اXغايَرة اXنظور وليس

يـقال ء@, ãÏ¾ وَخلَْف التأّخر ã| الوقـوع ٕادامة فبمع9 0ف@: ßòوا ا¢الَفة وأمّا
.@@٢٤ ـ أمره َعن اِلفوَن ÔO الَّذيَن َفلَيْحذِر ـ@ اXغايرة اXع9 وليس فتخاَلف@, خالَفتُه

/@٦٣

عنه@/ راً ومتأخِّ والطاعة أ�مر مقام خلَف يص�ون أيى
/@٧٦ . ١٧ ـ قليً? ٕاّ� ِخ?َفَک َيلَبثون �

والتعّقب@/ التخلّف مقام ã| أيى

/@٣٣ . ٥ ـ ِمنِخ?ف وأرُجُلهم أيدvم ُتقطََّع أو
/@٤٩ . ٢٦ ـ ِمنِخ?ف وأرُجَلكُم أيدَيكُم ُ�َقطَِّعنَّ

/@ ٨١ . ٩ ـ ا" َرسول ِخ?َف ْقعِدِهم Ò[ الُمَخلَّفوَن َفِرَح
الوصفّية@, أو ا¡Çاليّة مقام ã| الظرفيّة وا�ملة ]قّدر متعلّق ا��يت� ã| ع�فا�اّر وكائنة متّصفًة أو Uالفة من كائنًة كوuا حال وأرجلهم أيدvم تقطّع ـ واXع9
ومتحّر@كة ومتظاهرة ناشئة وأ�رُجل أ�يديى كانت ٕاذا القطع ]ع9لزوم ا0òف@, صفة
بالفعل متعلّقة لغواً الظرفيّـة وليست الصـفة@, هذه ع� أو ا¡الة هذه ع� ومتحّولة
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خلق ١٢٦

مـدلول عن خارج Ìون Ø»فXا ذ@كره وما له@, مع9 � خ0ف من القطع فٕاّن اXذكور@,
التعذيب@/ مقام ã| اXع9 لذلک خصوصيّة و� اللفظ@,

/@١٦ . ٤٨ ـ َسُتدَعوَن أ�عراب ِمن Ò"للُمخلَّف ُقل
أنف«Îم جانب من ليس وخ0فهـم Hلّفهـم أّن ٕا5 ٕاشـارة بالتخليف التعـب�
مضلّة موجبة وبدواعيى خارجيّة بعلل بل ,@ هيى حيث من الساذجة طبيعxم وباقتضاء
ذا جعلته أيى فتخلّف خلّفته يقال الوقوع@, جهة ع� يدّل التفعيل فٕاّن اُخري@, Tّرفة

وHّلف@/ التخلّف فاختار َخلْف
م Ô Úyَلَيْسَتْخِلَف َغ+ُكم, @قوماً ã Ùèَر َيْسَتخلُف َو الفعل: لطلب فهو ا�ستخ0ف: وأمّا

فيه@/ Ò"ُمسَتخلَف َجَعَلكُم ا ØW وانِفقوا َقبلهم@, ِمن الَّذيَن اسَتخَلَف F أ�رضكَ ã|
مـنه ل0ٕخـ0ف@, الطلب وIقّق وا�قتضاء اXيل ع� يدّل با�ستفعال التعب�

له@/ ÏÉقتXا لوجود تعا5
اXذكورة@/ والصيغ باXاّدة اXوارد ã| التعب� لطف فاتّضح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلق@:

و� :@ أ�زهـريى قال 0ّق@/ Òòوا اòالق وهو َخلْقاً@, أ�شـياَء ا� خلََق ـ مصبا
خلقت يقال التقـدير اòلق وأصل تعا5@/ ا� لغ� وال0ّم بأ�لف الصـفة هذه Qوز
Çلق@: Òòوا مثله@/ واختلقه@: اف�اه@, القول@: الرجل وخلق له@, قّدرته ٕاذا للسقاء hأ�د
َخـلٌَق@, فهو ,@ Ò ã ß� بَ ٕاذا الثوب وَخلَُق النصـيب@/ 0ق@: Òòوا السجّية@/ ُلق@: Ôòوا ا¢لوق@/
اXرأَة وخّلقُت ]عناه@/ 0ق ßòوا الطيب@, من به يتخلّق ما لوق@: Òòوا لغة@/ الثوُب وأخلَق

الفطرة@/ لقة@: ßòوا به@/ هيى فتخّلقْت Hليقاً
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١٢٧ خلق

فأ�ّول@: ء@/ ãÏ¿ال م0َسة وا��خر ء@, ãÏ¿ال تقدير أحدYا أص0ن@: خلق@: ـ مقا
صاحبه ٔ�ّن السجّية@, وهيى لُق Ôòا ذلک ومن قّدرَته@/ ٕاذا للسقاء hأ�د خلقت فقوGم
فيه ر يقدَّ ن ØW هو أيى أخَلقه@, ما أيى به@, وأخِلْق بكذا@, َخليق وف0ن عليه@/ قّدر قد
تاّم Uَتَلق@: رجل الباب ومن نصيبه@/ أحد لكّل قّدر قد ٔ�@نّه النصيب@, 0ق@: Òòوا ذلک@/
وأمّا النفـس@/ ã| وتقـديره واخ�اعـه اخت0قه وهو الكَِذب َخلق لق@: Òòوا ورËºاòلق@/ استوي@/ السحاُب@: ٕاخلَْولق ويقال@: َملساء@/ أيى َخلقاء فَصْخرة :@ ãæالثا أ�صل
ُء ãÏ¿ال اخلَق الباب هذا ومن الُمصَلح@/ ال«Îم الُمخلَّق@: بأ�رض@/ استوي ٕاذا لولِق ÔU
6أثر ُه ßGِزئ وذهب ام0سَّ أخلََق ٕاذا أ@نّه وذلک أبليته@, أنا@: واخلقته ,@ Ò ã ß� بَ ٕاذا وَخِلَق
وذلک معروف@, لوق Òòوا اعتَدل@/ ما ء ãÏ¾ كّل من الُمختلَق ويقال@: /@Cوغ�ه اòياطة
واXؤّنث@/ اXذّكر فيه يستويى َخَلق@, وِملحفة َخلَق ثوب ويقال@: مَلَُس@/ ُخلِّق ٕاذا أ@نّه

عن عبيد أبو ا0òئق@/ وbعها لق@, Ôòا اòليقة@: الليث@: قال ـ ٢٥ . ٧ الxذيب
العرب@: ك0م ã| لْق Òòوا واحد@/ ]ع9 والسليقة@: واòليقة الطبيعة hلكر ٕانّه زيد@: ãèأ
كـ0م ã| Çلق Òòا :@ أ�نباريى بن بكر أبو وقال ٕاليه@/ يُسبَق n مثال ع� ء ãÏ¿ال ابتداع
فتبارك ـ التقدير خر@: وا�� أبدعه@/ مثال ع� إ�نشاء أحدYا@: ÍÈب�@: ع� العرب
رون تُقدِّ أيى ـ ٕافكاً َوHُلقون وكذلک@: رين@, الُمقدِّ أحسن معناه اòالق"ـ أحَسُن اُ"
ِقربة أو َمزاَدة منه لتقطع وِقستَه قّدرتَه ٕاذا ,@hأ�د خلقُت تقول@: والعرب قلت@: @كَِذباً@/

ء@/ ãÏ¾ كّل أ�ملسمن أ�خلق@: الليث@: قال ُخفّاً@/ أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و]ا Uصـوصة كيفيّة ع� ء ãÏ¾ ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
بدع@/ ـ راجع ـ ا¡gة واقتضته ٕارادته أوجبته
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خلق ١٢٨

وا�Çعل@, والتـقدير@, وإ�بـداع@, وإ�حـداث@, واÇN�ٕاد@, اòلق@, ب� والفرق
والتكوين@: وا�خ�اع@,

فقط@/ الوجود ٕابداع جهة ٕا5 اN�ٕاد@: ã| النظر أّن
حادثاً@/ وكونه ا¡دوث جهة من ا�Nاد ٕا5 إ�حداث@: ã|و

غ�ها@/ يسبقها n ع�كيفيّة ا�Nاد ٕا5 إ�بداع@: ã|و
Uصوصة@/ ع�كيفيّة اN�ٕاد كون ٕا5 لق@: Òòا ã|و

ب«Îولة@/ ا�شتقاق جهة ٕا5 ا�خ�اع@: ã|و
فقط@/ وتعي�ا¡دود التحديد جهة ٕا5 التقدير@: ã|و

ٕاbاً�@/ والبقاء الكون حالة جهة ومن اN�ٕاد ٕا5 التكوين@: ã|و
وارتباط@/ تعلّق ٕاحداث جهة ٕا5 ا�عل@: ã|و

أو التـقدير مفهوم وليس اXاّدة@, استعFل موارد ã| ملحوظة اòصوصيّة فهذه
من هو حيث من ا�سـتواء أو النصـيب أو الطبيعـة أو ا¦اميّة أو � البَ أو الَم0سة
ã| ØGيع ا Ø̂ وٕا معّينة@, ع�خصوصيّة اN�ٕاد بلحاظIقّق بل الواحد@, أ�صل مصاديق

أخري@/ لطيفة أو اXبالغة أو التأ@كيد ٕا5 ل0ٕشارة اXزبورة@: باXاّدة اXوارد هذه
تعا5@: قوله والتصوير@: والتسوية التقدير غ� اòلق أّن ع� ويدّل

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره فقدَّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ َوَخَلَق
/@٢ . ٨٧ ـ َفَسّويى َخَلَق الَّذيى

/@١١ . ٧ ـ رنا@كُم َصوَّ Ú Ôj َخَلقنا@كُم
والتصوير@/ التسوية وكذلک اòلق@, بعد ذ@كر قد التقدير فٕاّن

تعا5@: قوله وإ�بداع@: اN�ٕاد غ� ع�كونه ويدّل
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١٢٩ خلق

ا9انَّ َخَلَق ماء@, ِمن دابَّة ُكلَّ َخَلَق ُنطَفة@, ِمن إ�نساَن َخَلَق Ìاً@, Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق
ماِرج@/ ِمن

موجودة@/ سابقة ماّدة من كان ٕاذا اòلق مفهوم صدق ع� يدّل ا ØW
ع� ء ãÏ¾ ٕاحداث فٕاّن اXتعال@, ا� غ� ع� اòالق ٕاط0ق Nـوز هذا وع�
صّح اللحاظ وwذا تعا5@/ لغ�ه Wكن موجودة@: ماّدة من معيّنة وصورة خصوصيّة

تعا5@: بقوله التعب�
/@ ٨٦ . ١٥ ـ oالَعل ّ?ق Òòا ُهَو َربّک ٕانَّ
/@١٤ . ٢٣ ـ اòالِق" أحَسُن اُ" َفَتباَرَك
/@١٢٥ . ٣٧ ـ اòالِق" أحَسَن وتََذروَن

وٕاحاطته@, وحgته وعلمه التامّة ٕا5قدرته مضافاً اòالق�@: أحسن كونه وأمّا
لغ�ه Zكن و� خلقه@, من أيضاً اXاّدة فتلک وسابقة@, ماّدة عن كانت ٕاذا خالقيّته أّن
ا��يات ٕاط0ق ا�عتبار وع�هذا منه@, بسابقة أو سابقة دون من شيئاً Oلق أن تعا5
ا" Ô+غـ خالق ِمن َهْل ء@, ãÏ Ò¾ ُكلِّ خاِلـُق اُ" ء@, ãÏ Ò¾ ُكلِّ خاِلـُق ُهَو ٕاّ� ٕالىَه @� الكرÇZة@:
تـتحقّق غ�ه وخالقيّـة اXتعال@, العزيز ا� هو ا¡ـّق اXطلق اòالق فٕاّن َيرزُقكُم@@ـ

وعلمهم@/ وقدرtم كرازقيxّم الثانية@, اXرتبة ã|و بواسطته
َخَلَق رَض@, َوأ�َ Êواِت Ú»ال َخَلَق اòارجّية@: اXوضوعات ã| ٕامّا خالقيّته ٕاّن Øj
ة@/ دابَّ ُكلَّ َخَلَق واُ" َلُكم@, َخَلَقها نعاَم وأ�َ تُراب@, ِمن َخَلَقكُم واُ" ُنطَفة@, ِمن إ�نساَن

َخَلقنا أم مارج@, ِمن ا9انَّ َوَخَلَق اÇXاّدة@: وراء ا ØW اللطيفة اXوجودات ã| وٕامّا
وإ�نس@/ نَّ ß9ا خلقُت َوما ٕاناثاً@, اX?ئكََة

كيفيّتان والليل الyار فٕاّن ـ ار Úyوال اللَّيَل َخَلَق ا¤سوسة@: الكيفيّات ã| وٕامّا
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خلق ١٣٠

خلق بواسطة Fوخلقه الشمس@, قبال ã| الوضعيّة حركxا ل0ٔرضبواسطة حاصلتان
ـ ياةَ Ò¡ وا اXوَت َوَخَلَق ـ ã| وكذلک معّينة@/ وأطوار وخصوصيّة كيفيّة ع� أ�رض
ÇGا@, ÇUتلفتان وحالتان ا¡ّيـة@, اXوجـودات وجود أطوار من واXوت ا¡ـياة فٕاّن

فzا@/ Tسوستان وكيفيّتان
وذاتـاً بأ�صالة أ�رض فٕاّن اòلق@: مقام ã| واXوت الليل hتقـد جهة كFوأمّا فzا@, عارضتان وا¡ياة والنور والنبات@/ ا¡يوان من مyا خلق ما وكذلک ظلFنّية@,

اXاّدة@/ nعا ã|
/@١٧ . ٢٩ ـ ٕافكاً ُلقوَن ÒH َو

له واقعيّة � قوGم أّن وٕا5 الكذب@, جعل ã| ٕا5اXبالغة ٕاشارة التعب�باòلق@:
وُيبدعونه@/ دثونه ÔJ م Øu@وأ أص0ً@,

/@٩٦ . ٣٧ ـ َتعملون َوما َخَلَقكُم واُ"

ويصنعون يعملون ما واXراد أصنامهم, Ì»ك أن بعد لقومه C6ع@oقول@ٕابراه هذا
اXتعال@/ � Uلوقات ومواّدها أصوGا فٕاّن يعبدوuا@, Øj أ�صنام من

لَّقة Ò ÔU وَغ+ لَّقٍة Ò ÔU ُمضغٍة ِمن Ú Ôj َعلََقة ِمن Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقنا@كُم فٕانّا
/@٥ . ٢٢ ـ َلكُم Ò Ù"لُنب

أيى اXفعول@, ٕا5 الفعل ولنسبة والتأ@كيد للمبالغة والتفعيل فتخلََّق@, خلَّقَه يقال
أّن Fكـ Xطاوعتـه@/ والتفّعل@: اللحاظ@/ هذا فيه ومنظـور الفعل وقوع جهة ٕا5 ناظٌر

ا£ّرد@/ الفعل أصل Xطاوعة وا�فتعال اXفاَعلة@/ Xطاَوعة التفاعل
هـذه ã| وÇIقّقه اòلق حقيقة كون ٕا5 ٕاشارة الُمضغة@: ã| با¢لَّقة والتعـب�
يتحقّق ا Ø̂ ٕا واXقّدرات اòصوصيّات Òوتعي� خصوصيّة ع� اN�ٕاد أّن ]ع9 اXرتبة@,

اXرتبة@/ هذه ã|
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١٣١ خّل

� قـد اòصوصيّات تعي� أّن ع� يدّل فلعلّه قة@: لَّ Ò ÔU غ+ ـ تعا5 قوله وأمّا
/@nالعا وا� با�ملة@, أو ا�ملة ã| اXرتبة هذه ã| يكون

اòصوصيّات@, Øتع� مع ء ãÏ¾ ا�تِّصاف@بتحّقق@تكّون عن عبارة والتخّلق@يكون
التخّلق@/ مصاديق من ا Øuفٕا الباطنّية@, الصفات تكّون مقام ã| اللفظ هذا ويطلق

أو طبيعـة من ُخِلَق ما ]ع9 ُغل@, والشُّ غْل كالشُّ يُفَعل ما ]ع9 فُْعٌل ـلق@: Ôòوا
الباطنّية@: السجايا ã| ويستعمل سجّية@,
/@٤ . ٦٨ ـ oَعظ ُخُلٍق لََع%× ٕانََّک

/@١٣٧ . ٢٦ ـ ل" أ�وَّ ُخُلُق ٕاّ� هذا ٕاْن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّل@:

ُفرجة@/ أو ِدقّة ٕا5 ٕامّا ذلک ومرجع فروعه@, يَتقارب واحد أصل خّل@: ـ مقا
وُخ0َلته@, ِخلَله يأ@كل ف0ن ويقال أ�خّلة@, واحد 0ل ßòفا متقارب@/ bيعها ã|والباب
0ل@/ ßòبا نفسک ع� الكساء C ØËÉ6ال َخلُّک ّل Òòوا أسنانه@/ من 0ل ßòا رجه ÔO ما أيى
/@Ë» ßا� النحيف وهو ّل, Òòا الباب@الرجل ومن أيضاً@/ fن@هذا الّک: ÔO@ ليل@الّذيى Òòا فأمّا
يكون ٔ�@نّه الّرمل ã| الطريق ّل@: Òòوا /@Ë»ا� دقيق ٔ�@نّه َخّل الَمخاض@: ٕ�بن ويقال
ب�الشيئ�@, لَل Òòفا الُفرجة@: فأمّا /@CÌ»الب قبل 6ا¦ر البَلَح وهو 0ل Òòا ومنه مستَدقّاً@,
ليل Òòوا حاله@/ ã| ُفرجة ٔ�@نّه الَفقر لّة Òòا ومنه /@C 6َخصَّ يَُعمَّ n ٕاذا َء ãÏ¿ال َخلَّل ويقال
تُلبَس ãOّال ـيور السُّ وهيى لَل ßòا فأمّا ِخلٌَل@/ وا�مع السـيف@, َجفَن ّلة@: ßòوا الفق�@/
أيضاً الباب من لخال Òòوا ِخّلة@/ مyا واحدة كّل كأّن لدقxّا@, فذلک :@ Ö�َيَت السِّ ظُهور

لدّقته@/
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خّل ١٣٢

طـعم مـنه اختّل ٔ�@نّه بذلک ُسـمِّيى ُخلول@, وا�Çمع معروف@, ّل@: Òòا ـ مصبا
أِخ0ّء@/ وا�مع الصديق@, واòليل@: واضطرب@/ Øتغ� ٕاذا ء ãÏ¿ال اختلَّ يقال ا¡0وة@,
,@ Ó9ومـع وزناً صلة Òòا مثل لّة Òòوا وا¡اجة@/ الفقر لَّة@: Òòوا ا¤تاج@, الفق� واòليل@:
وا�مع الشيئ�@, ب� الُفرجة لَُل@: Òòوا لغة@/ ØËÉوال الصداقة@, ّلة@: Òòوا ِخ0ل@/ وا�مع
وَخلَّل النبت@/ من خ0 ما ّلة@: Ôòوا انتظامه@/ وعدم ء ãÏ¿ال اضطراب لَل@: Òòوا ِخ0ل@/
اÇòارج ذلک Ëºوٕا بـيyا@, اXأ@كـول من Lيب ما أخرج ٕاذا Hلي0ً@: أسنانَه الشخُص
من َخ0ًّ الرداَء وخَلْلت وأ�سنان@/ الثوُب به لَّل ÔO العود كتاب@: مثل 0ل ßòوا ُخ0لة@/
مبالغة@/ وخلّلته وأسلحة@, س0ح مثل أخلّة وا�مع 0ل@, ßR أطرافه ضممت قتل@: باب
ٕاذا النـبيُذ خلّل فيقال أيضاً �زماً يستعمل وقد ,@ َخ0ًّ جعلته Hلي0ً@: النبيذ وخّللت

اXطاوعة@/ ã| النبيُذ وHلّل ,@ َخ0ًّ بنفسه صار
والسـحاب الدار كـَخلَل ِخـ0ل@, وÇbعه الشـيئ�@, ب� ُفرجة لَل@: Òòا ـ مفر
ؤ�وضعوا ياِر@, الدِّ ِخ?َل َفجاُسوا ِخ?له@, ِمن Oرُج الَوَدَق ي Ò@َف ـ وغ�ها والرماد
وغ�ها@/ أ�سنان به لّل ÔH Xا 0ل ßòوا والفساد@/ با§يمة وَسطَكم َسَعوا أيى ِخ?َلُكم@,

ã| الطريق ّلة@: Òòوا ب�الشيئ�@/ الواقعة بالفرجة تشبzاً فيه كالوهن أ�مر ã| لَل Òòوا
أيضاً@: لّة Òòوا وسطه@/ متخل0ًِّ الطريق لكون أو ٕايّاه الصعوبة أيى الُوعورة لتخلّل الرمل
ل¿Îوtا ٕامّا للنفس ا�خت0ل@العارض ّلة@: Òòوا ا¡موضة@ٕايّاها@/ ا¡امضة@لتخلّل مر Òòا
ا Øu@�ٔ ٕامّا اXوّدة ّلة@: Ôòوا صلة@/ Òòوا با¡اجة لّة Òòا Ì Ø»ف وGذا ٕاليه@, ¡اجxا أو ء ãÏ¿ل
ِميَّة@, الرَّ ã| تأث�ال«Îم فيه فتؤثِّر النفس ّل ß ÔH ا Øu@�ٔ وٕامّا تتوّسطها أيى النفس@, تتخلّل

خليل@/ فهو وِخ0ً� الّة ÔU خاللتُه منه يقال ٕالzا@, ا¡اجة لفرط وٕامّا
قـدZة@/ ُخلّة وبيننا ,@ ãæ0ّوِخ ãy0ّأِخ وهم ,@ ãOَّوُخل ã Ùوِخ� ãَخلي� وهو ـ أسا
َخـلَل من Oـرج والودق اXـكان@, اختّل وقد َخلَل@, وفيه وِخـ0ً�@, الَّة ÔU وخاللته
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١٣٣ خّل

من ـيوف السُّ وسلّوا َحَسنة@/ ِخ0ل وفيه صا¡ة@, ُخلّة وهذه ِخ0له@, ومن السحاب
ودعا أصابَعـه@/ وخلَّل ُخ0لته@, وأ@كَل وHلّل@, أسنانه@, وخلَّل فون@/ Ôا� وهيى لَل ßòا
0ل ßòبا C6ألصقه شكّه الثوَب@: وخلَّ صارت`راً@/ اòمر@: وخلَّلت /@ َخصَّ أيى فخلََّل

Ò ãبَـ� الثوُب@: وHلَّل عyم@/ غاب بقومه@: وأخلَّ حديدة@/ أو عود من به ّل ÔO ما وهو
واخـتلَّ احَتْجَت@/ ٕاليه@: واخَتللَت َخّلة@/ به ونزلت افتقر@/ اختّل@: ا£از@: ومن وَرّق@/

َخلٌَل@/ فيه وبدا أمره@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه ØGويع ا�نفراج@, هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
استعGFا@/ موارد bيع ã| ملحوظ اXفهوم وهذا /@Cíداش �6بر�

أ�صـل مصاديق من كلّها والِب�@: والفقر وا�حتياج والنقص اÇGزال ومفهوم
تلک مطلق � والتخلّل@, ا�نفراج قيد مyا واحد كّل ã| ي0حظ أن ب¿Ìط الواحد@,
والقـدرة القـّوة بـعد انـفراج Iقّق أثر ã| مyا كّل Iّصل يكون أن ]ع9 ,@oفاهXا

اXوارد@/ Mسب ãæعاXا فتختلف وا¦امّية@, وا�ستحكام وا�تّصال
كناية وهذا انفراج@, ذا الشخص كون فيه فأ�صل الصديق@: ]ع9 اòليل وأمّا
اXع9@: هذا لوازم ومن غ�ه@/ عن Ò�يُس ما ٕاليه Lيل ورموز أÌºار صاحب كونه عن
والرفيق وب�الصديق بينه الفرق هو وهذا واXوّدة@, وا�ختصاص واXواخاة اXصادقة
والرفق من@الصدق خصوصّية@مواّدها مyا @كّل ã|في0حظ @وغ�ها, وا¡بيب@واXؤاخيى

وغ�ها@/ واُ�خّوة وا¡ّب
صـاحب بكـونه Uتّصاً يكون من هو واXؤانسة@: اXصاحبة مقام ã| فاòليل
ã| اÇòليل وأمّا وأحواله@/ أقواله من يكتمه ما ٕاليه مودعاً ورموزه@, إ�نسان أÌºار
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خّل ١٣٤

من يكون وما وا¡بيب والضعيف وا¤تاج الفق� ع� فيطلق واXقامات اXوارد سائر
لوازمه@/ من أو أ�صل مصاديق

أّصلناه@/ ما هو فيه فا¡قيقة ا�خت0ل@: وأمّا
/@١٢٥ . ٤ ـ َخليً? Òoٕابراه اُ" َذ Ò ÚHَوا

وا�صطفاء@/ ا�ختصاص كFل منه ويفهم حقائقِه@, وموضَع أÌºاِره مودع أيى
@كْر الذِّ َعِن ã0 َلَقدأَضلَّ َخليً?@ ُف?ناً ذ ß ÚHا Ö Òn ã0 َلْيتَ ×! َويلَ يا ـ الكرZة ا��ية اXع9@: هذا ومن
ـ وا��ية /@٦٧ . ٤٣ ـ َعُدّو ِلبَعٍض م ÔÎ ÔÉبَع َيوَمِئٍذ أ�ِخّ?ء ـ وهكذا /@٢٨ . ٢٥ ـ
مكنوناته ٕاليه Lيل الّذيى اòاّص اXصاحب ف�اد /@٧٣ . ١٧ ـ َخليً? ذوَك Ò ÚH� َوٕاذاً

وأÌºاره@/
وٕا[ام الغيبيّة اG�ٕامات ٕا@كFل ع� يدّل و�@: ا� من اòليل اذ ØHا أّن 0O و�
اذه ØHا وأمّا للعبد@/ مرتبة وأس9 مقام أع� اXع9 وهذا اG�ّٕية@, وإ�فاضات اXعارف
صداقة Iقّق عدم ع� د�لة فيه بل مرتبة@, و� مقام ع� يدّل ف0 العبد@: جانب من
n ٕان مقاماً يوجب � قلبه ã| ÇOفيه وما أÌºاره وٕالقاُء ,@ Ø ãLحقي ٕاخاء و� رفاقة و�

َخليً?@/ ُف?ناً ْذ ß ÚHا Ö Òn ã0 َليتَ ×! َويلَ يا ـ@ قوله@ تري ولذا زائداً@, اLطاطاً يوجب
اXوردين@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٣١ . ١٤ ـ ِخ?ل َو� فيِه َبْيٌع � يَْوٌم Ò ãçيأ أن َقبِل ِمن
له ليشفع ٕاليه وحاجة ØÌº وٕاظهار اòليل ٕا5 التوّسل أيى الُمخالَّة@, من مصدر

خفّية@/ واُمور والتوصية التوّسط ٕا5 ٕا5التوّسل ٕاشارة أو العذاب@, من وينجيه
. ٢ ـ َشـفاَعة َو� ُخلَّة َو� ِفيِه َبْيٌع � ا£ّرد@: باXصدر اُخري آية ã| ØGوع

/@٢٥٤
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١٣٥ خ,

أuاراً@/ ا ÒG?ِخ َوَجَعَل ِخ?له@, ِمن رُج ÒO الَوْدَق ي Ò@َف ياِر@, الدِّ ِخ?َل َفجاُسوا
الفرجة@/ وهو لَل Òòا bع 0ل ßòوا

أيى التوّسط جهة ٕا5 الوسط ã| النظر أّن والوسط@: والُفرَجة لَل Òòب�ا والفرق
وا�نفتاح التوّسـع عن عبارة والُفرجة وغ�ها@/ الفرجة يعّم وهو وسط@, ã| الوقوع
الواقعة الُفَرج عن عبارة ٕانّه فقلنا لَل Òòا وأمّا التوّسع@/ ٕا5جهة فzا والنظر ب�شيئ�@,
باXاّدة فالتعب� أزيد@/ فيه واللّطف والدقّة توّسع@, أو توّسط ٕا5 نظر دون من ء ãÏ¾ ã|

التخلّل@/ ã| الدقّة تأ@كّد ٕا5 ٕاشارة ا��يات@: ã|
/@٣٣ . ١٨ ـ راً Ò Òu @FÔ ÒG?ِخ رنا@ َوَفجَّ

/@٩١ . ١٧ ـ ا ÒG?ِخ uاَر أ�َ َر فتُفجِّ َوِعَنٍب يٍل ÒKِمن َجنٌَّة لََک َتكوَن أو
ØGفيع اu�ٔار جريان موارد ã| وأمّا 0ل@/ ßòا بكلمة التفج� مورد ã| ØGع قد

ار@/ Öu�ٔا ا ßxIمن ريى ÒQ مورداً@: ٣٦ وهيى Iت@, ـ بكلمة فzا
ã| أ�صل أّن سـبق وقد ا�ّنـة@, ِخ0ل عن كونه يتحقّق � الyر جريان فٕاّن
وأمّـا أ�شجار@/ ]واراة ا�ـنّة ã| اXع9 وصدق والتغطيـة@, اXواراة هو جّن@: ماّدة@@ـ
فجر@/ جّن@, ـ راجع ـ ا�نّة من وقوعه يتصّور أن قابل فهو ا�نشقاق@: وهو التفج�
وغليانه@, وحّدته اòمر ã| حادث وضعف وفتور Hلّل فبمناسبة ّل@: Òòا وأمّا

/@ َخ0ًّ ا¡ادث التخلّل فيص�بذلک
اXاّدة@/ استعFل موارد bيع ã| معتGومنظور Cíداش �6بر� التخلّل فلحاظ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ;@:
وخ0 لغة@, وأخ�× خاٍل@, فهو وَخ0ًء@, َخلواً Oلو أهله من اNXل خ0 ـ مصبا
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خ, ١٣٦

َخلواً@: العيب من وخ0 كذلک@/ ووجدته خالياً جعلته وأخليته@: به@, ٕانفرد َخلوًة@: بزيد
وَخلت وِخلٌْو@/ َخ0ٌء أيضاً ويقال وNمـع@, Ø9ويث يؤّنث وهذا ,@ Ø ãخ� فهو منه@, بِرٔي
من مُطلَقـة خلّية@: وناقة خلـيّات@, ونساء خلّيـة@, فهيى َخلواً النكاح مانع من اXرأة
فيه عل ÒN 6ما معروفة النحل وَخليّة َخلّية@/ هيى الط0ق@: كنايات ã| يقال ومنه ِعقاGا@,
نبات 6@كّل 0 Òòا واختليت خشب@/ ط�أو من وتكون َخ0يا@, وا�مع ,@Cعسله النحل
وخاٍل@/ Uتٍل والفاعل مثله@, :@ َرميى باب من َخلياً وخلَيْته قطعته@, اخت0ًء@: Cرطب

من ِخلو هو يقال ء@, ãÏ¿ال من ء ãÏ¿ال يى تعرِّ ع� يدّل واحد أصل خلو@: ـ مقا
وامرأة الغّم@/ من ã5اòا :@ Ø ã� Òòوا لو@/ ÒH وغ�ها الدار وَخَلت منه@, ِعرواً كان ٕاذا @كذا@:
ُء ãÏ¿ال Ò ã5 َخ� ويقال َبعلها@/ عن َخَلْت فقد ُطلَِّقْت ا Øu@�ٔ الط0ق@, عن كناية خلّية@:
أ�ّول@/ ولدها من َخَلْت كانت ا Øu@�ٔ ولدها غ� ع� تُعطَف الناقة لّية@: Òòوا /@ وأخ�×
أحد الدار ã| ما ويقال به@/ ء ãÏ¾ � الّذيى 0ء@: Òòا واXكان /@ الَمواضيى اòالية@: والقرون
ذّم@, وخ0ك ذاك افعل ويقال زيد@/ ذ@كر من اُخُل زيد@, ذ@كَر َدع أيى وزيداً@, زيٍد خ0
النحل@/ وبيت السفينة اòليّة الباب@: عن شّذ ا ØWو منک@/ وخ0 منه وخلوت عداك@, أيى
فيقولون 0ة@, Òòبا حافظة من Oلو الّذيى ء ãÏ¿ال عن وا ØGع ا Ø[ور ا¡شيش@, :@0 Òòوا

له@/ حافظ و� فيه يُطعم ن ØW هو أيى لكذا@, خ0ة هو
Çلّو Ôòوا وغ�Yا@, ومسا@كَن بناء من فيه ساتر � الّذيى اXكان 0ء@: Òòا ـ مفر
خ0 اللّغة أهل ÒÌ Ú»ف :@ ّ الُمضيى الزمان ã| تُصّور ØXا لكن واXكان@, الزمان ã| يُستعمل
َخَلْت َوَقد ُسل@, الرُّ َقْبِلِه ِمن َخَلْت َقد تعا5ـ قال وذهب@/ مÏÉالّزمان بقوGم الزماُن@:
وٕاقباله موّدة@أبيكم لكم @Iصُل أيى @َلُكم@َوْجُه@أبيُكم, ُل ÒO ـ وقوله @َقْبِلِهم@الَمثُ?ت@/ ِمْن
وخ0 َخ0ء@/ ã| معه صار بف0ن@: ف0ن وخ0 خالـياً@/ صار إ�نسان@: وخ0 عليكم@/
تركته ف0ناً@: وخّليت ٕا�شياطيyم@/ َخَلوا َوٕاذا ـ تعا5 قال خلوة@, ã| ٕاليه ٕانxي ٕاليه@:
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١٣٧ خ,

ْلب@/ Ò¡ا من 0ة ÔU َخِلّية@: وناقة َسبيَلهم@/ َفخّلوا ـ Hلية ترك لكّل يقال Øj َخ0ء@, ã|
مَن :@ Ø ã ß� Òòوا َخلّية@/ ُربّان@: ب0 �وكةXا للسفينة وقيل الزوج@/ عن 0ة ÔU خلّية@: وامرأة

َيْيَبس@/ Oح �وكXا ا¡شيش 0ء@: Òòوا اXطلَّقة@/ Lو اGّم خ0ّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن لَه ما وٕا[ـاُم عليه كان ØFع الفـراغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
باق@/ أثر منه يبق nو ينxيى ØOح والوظيفة ا�شتغال

استعGFا@/ موارد bيع ã| ت0حظ أن �@بّد اòصوصيّة وهذه
ونظائرها@: وال�ك ØãÏÉXوا@ يى والتعرِّ مطلق@الGاءة@واòلوة@وا�نفراد oمفاه وأمّا

آثارها@/ ومن Vازيّة معان بل ا¡قيقة@, من فليست
وب� اXاّدة ب�هذه خلطوا وقد بالواو@, اXعتلّة للFّدة اXع9اXذكور@: أّن وليعلم
فيه عل ÔN ما ]ع9 0ة ß¢ا ومنه ا�ـّز@, ]ع9 يائيّاً ã Ö� Òòا فٕاّن واXهموزة@/ بالياء@, ]Çع9اXعتلّة مهموزاً@ 0ٔ Òòوا الداّبـة@/ عنق ع� ويعلّق ا£ـزوز والعشب النـبات أيى Ò� Òòا

مكاَنه@/ يGح n أيى فيه خ0ٔ فيقال ا�ستقرار
ِمن َخَلْت َقد ُسل@, الرُّ َقْبِلِه ِمن َخَلْت َقْد َرسوٌل َنذيٌر@, فzا َخ? ٕاّ� ٍة اُمَّ ِمن َوٕاْن
َقبِلكُم ِمن َخَلْت َقد ل"@, أ�وَّ ُسنَُّة َخَلْت َوَقد ,@ ã%َقب ِمن الُقروُن َخَلِت َوَقد اَُمٌم@, َقبلها
ّن ß9ا ِمن َقبِلكُم ِمن َخَلْت َقد اَُمٍم ã| �دُخلوا قاَل َكَسَبْت@, ما ا Ò ÒG َخَلْت َقد ٌة اُمَّ ِتلَْک ,@ Òïُس

/@٣٨ . ٧ ـ النّار ã|وإ�نس
اُمـورهم ã| جرياuم وانxاء والوظيفـة@, الشغل من علzم ØFع فراغهم ف�اد
بلوغها ã| ïالس وكذلک واXقّدرات@/ اXقّررات من م ÒG ما غاية ٕا5 وبلوغهم الدنيوّية@,

www.attaweel.com



خ, ١٣٨

جرياuا@/ ã| و[اميxّا وتفّرغها غاياtا@, ٕا5
جريان ٕا5 إ�شارة هو فzا اXنظور فٕاّن اXاّدة@: wذه اXوارد هذه ã| ØGع فقد
قد بنفسه موضوع ٕا5 إ�شارة هو اXنظور كان ٕاذا@ وأمّا غاياtا@/ ٕا5 والبلوغ اُ�مور
ما م Ô ÒG يُغَفر وا Òxَين ٕان َكَفروا ِللَّذيَن ُقل ـ ٣٨ . ٨ آية ã| Fك ØãÏÉXا ]اّدة ØGفيع سبق@:

ل"@/ أ�وَّ ُسنَُّة َمَضْت َفَقد َيعودوا َوٕان َسَلَف َقد
ّية@/ ×G�ٕا السنّة هو الّذيى وه0@كهم ابت0ؤهم أيى

عن غفلوا قد Ìين Ù»فÇXا وأ@ك$ الكرZة@, ا��يات ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
ب�اXوردين@/ قوا يفرِّ nو اللّطيفة هذه

مفهوم أّن الكلمة@: نفس من اXذكورة اòصوصيّة تفّهم ٕا5 مضافاً عليه@, ويدّل
:@ ã| Fك اXوارد@, بعض ã| oيستق � ØãÏÉXا

َخَلْتِمن َقْد قبُل@, من َخلَْوا الَّذيَن ã|"ا سنََّة َقبلُكم@, ِمن َخلَْوا الَّذيَن ِمن َوَمثًَ?
ُسل@/ الرُّ َقبِلِه ِمن َخَلْت َقد ,@ Õ Òïُس قبِلكُم

/@ ّ ]ع9الُمضيى C06خ الّلفظ كان ٕاذا@ زائداً يكون ـ قبل من ـ قيد فٕاّن
ا¡روف@, من حرف بصلة Øيتغ� � الّلفظ مفهوم أّن ٕاليه@: يتوّجه أن Nب ا ØWو
ٕاليه@, َخ0 منه@, َخ0 فيه@, َخ0 فيقال@: الّلفظ@, مفهوم ٕا5 ا¡رف مع9ذلک يُضاف بل
ا�نxاء@/ أو ا�بتدائيّة الظرفّية@أو مع9 يضاف@ٕاليه ا Ø̂ وٕا @اXوارد, ã|فوظT fفهوم@الفراغ
َخلَْوا ذا@ َوٕا ـ أو ٕا�بَعٍضـ م ÔÎ ÔÉبع َخ? ذا@ َوٕا ـ الكرZة ا��ية بعÎÉم فتفسـ�
ٕا5@, حرف من يسـتفاد ا�نxاء فٕاّن بوجيه@, ليس ٕالzم@, با�نxاء ـ م ß ßyَشياِطي ٕا�×

�ٕالzم@/ Òxمن فرغوا وٕاذا واXع9@: الفعل@, �@@من
/@٩ . ١٢ ـ أبيكُم وجُه َلكُم ُل Ö ÒO أْرضاً@ �طَرُحوُه أو
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ٕاليكم@/ وتعلّقه توّجهه بBم ويتوّجه أمره جريان عن يفرغ أيى
ا�شتغال من عليه كان ØFع فارغاً جعله @أيى Øفتَخ� خ0ّه يقال تفعيل, والتخلية:
مسلكهم ã| اجعلوهم أيى ـ َسبيَلهم َفخّلوا ـ الغاية ٕا5 وبلغ الفراغ له وحصل فتفّرغ
Vري وبلغ الفراغ Gا حصل أيى ـ لَّْت Ò ÒHو فzا ما وأْلَقْت فارغ�@/ @طريق@برناVهم ã|و

الغاية@/ ٕا5 أمرها
/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالِيَة يّام أ�َ ã| Ôrأْسلَْف ]ا@ َهِنيئاً@ بوا ÒÌ¾و� @ُكلوا
uاياtا@/ ٕا5 وانxت وحريّة ووسع فراغ فzا كانت أيّام ã| أيى

والفراغ@: ØãÏÉXوب�ا اXاّدة هذه ب� والفرق
/@� أم غاية ٕا5 انxاء أو جريان ãÏÈاXا ء ãÏ¿لل يكون أن من أعّم ØãÏÉXا أّن

أمر@/ ã| ا�ريان انxاء وبعد اòلّو [اميّة بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا والفراغ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`د@:
سكن وقيل ء@, ãÏ¾ مyا يبق فلم مات قعد@: باب من وداً Ồ النّار َدِت Ò Ò̀ ـ مصبا
اُغميى أو مات الرجل@: َد Ò Ò̀ و سكنت@/ :@ ّميى Ô¡ا َدت Ò Ò̀ و ْدtا@, Ò̀ وأ رها@/ Ö Òb ãLوب G}ا

عليه@/

النـار ÇÒَدت Ò̀ والسـقوط@/ ا¡ركة سكون ع� يدّل واحد أصل `ـد@: ـ مقا
د@/ Ò Ò̀ عليه@: للُمْغميى ويقال وَهُجها@/ سكن ٕاذا ا¡ّميى دت Ò Ò̀ و ا@/ Ô{ ÒG سكن ٕاذا وداً@, Ồ
وللـنار َحسي«Îا@, وذهب G}ا سكن وداً@: Ồ َدْت Ò Ò̀ وقد خاِمدة@, نار ـ أسا
ـ عليه اُغميى أو مات ف0ن@: د Ò Ò̀ و سكنت@, :@ ا¡ّميى دت Ò Ò̀ ا£از@: ومن دة@/ Ö Ò̀ Øj َوقدة

خاِمدون@/ ُهم فٕاذا@
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قيل ُرها Ö Òb يَطْفَأ nو النار Gُب َسكَن اذا :@ أ�صمعيى عن ـ ٢٩٠ . ٧ الxذيب
رأيته ـ أ�عراب نوادر ã|و وداً@/ ÔY َدْت Ò ÒY قيل@: ألبّتة@, طفئت فٕان وداً@/ Ồ ُمد ÒH@َدت Ò Ò̀
ف0ن د Ò̀ وأ �@يتحّرك@/ باً ßÍÉ مُ رأيته ٕاذا ـ ومُهِدياً ومُبِسطاً بِطاً ÔUو ِلداً ÔUو ِبتاً ÔUو ِمداً ÔU

ناَره@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والَغَليان@, وا¡ركة الفََوران بعد السكون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| Fك :@ ّ فاXاّديى ومعقوً�@, معنويّاً أو ماّديّاً Tسوساً @كان Xا شـامل عاّم مفهوم وهذا
ود Ồ ã| Fك اXعقول@: ã|و ,@ ّميى Ô¡ا ود Ồ ã| Fك بالّلمس@: وا¤سوس النار@, Gب ود Ồ

وا�Lراف@/ الّض0ل فََوران بعد وابت0ئهم العذاب أصحاب
/@٢٩ . ٣٦ ـ َخاِمدون ُهم َفٕاذا ةً واِحَد َصيَْحًة ٕاّ� كاَنت ٕاْن

/@١٥ . ٢١ ـ خاِمدين َحصيداً َجَعلناُهم × Ø!َح َدْعواهم ِتلَک زاَلْت ا Òf
ã| وغلياuم النفسانيّة ا¦اي0ت ã| وحّدtم اGوي اتّباع ã| أطرافهم فسكنت
وخلت أنفاÎºم@, وسكنت حركة@, و� أثر مyم �@يري Mيث وا¡ّق@/ ا¡قيقة Uالفة

حياtم@/
با�ستثناء@, أ@كّد Øj ا¦اي0ت@, ã| وغلّوهم حّدtم ٕا5 ٕاشارة باXاّدة@: ØGع وقد
شـّدة ٕا5 ٕاشارًة إ�سـمّية@: وا�ملة الفصل@, وضم� اXفاجاتّية@, وٕاذا الفاء@, وحرف
َحصيداً@: َجعلنا@, ,@ ØOح بقوله@: الثانية ا�ملة ã| ØGوع وثبوته@, وفوريّته وحّدته العذاب

والتشديد@/ التأ@كيد ع� للد�لة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ر@:
وكتب@/ كتاب مثل ـر Ô Ồ وا�مع Îا@, Òºرأ اXرأُة به تُغطِّيى ثوب Fر@: ßòا ـ مصبا
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وقـال وتؤّنث@/ وتذّكر معروف@, واòمر@: Fر@/ ßòا لبست وHّمَرْت@: اXـرأة واختَمرِت
Çا Øu@أ ع� Çمرة Òòا فيقال اGاء دخول وNوز التذك�@, وأنكر ,@ ×Qاُن اòمر :@ ّ أ�صمعيى
العقَل@, خاَمر مسكر اËºلكّل هيى ويقال مور@/ Ôòع�ا اòمر وNمع اòمر@, من قطعة
وس�ته@/ غطّيته Hم�اً@: َء ãÏ¿ال رت Ø̀ و وغَلْت@/ أدرَكْت اòمُر@: واختمرت غطّاه@/ أيى
قتل@: باب من ÇÖراً Ò̀ Òالعج� رُت Ò Ò̀ و عليه@/ يسـجد ما قدر صغ�ة حص� مرة@: Ôòوا

كتمها@/ ¾Îادَته@: الرجل ر Ò̀ و اòم�@/ فيه جعلت
ال¿Ìاب فاòمر@: /@�س ã| وا¢الطة ع�التغطية يدّل واحد@, أصل `ر@: ـ مقا
مّتخذها@/ رها وUمِّ ٕادرا@كها@وغلياuا, واخBرها: معروفة@, اòمر اòليل: قال اXعروف@/
الناس ار Ồ ã| دخل ويقولون@: قلبه@/ ã| كر والسَّ اFÔòر من ا¢مور ãÏ ß¿َغ ما رtا Ồ و
ا�غتيال, عن كناية وذلک مَر@, Òòا لف0ن يَِدّب وف0ن /@Cم@6ا�زدحامxaز رهم@أيى Ò Ò̀ و
أيى Çمرة ßòا حسـنة وامرأة اXرأة@/ ار ß̀ Fر ßòوا شجر@/ من إ�نسان واري ما وأصله
روا@/ Ò̀ أ قد الشجر@: ر Ò Ò̀ ã| تواروا ٕاذا القوم ã| ويقال التغطية@/ والتخم�@: Fر@/ ßòا لُبْس
ليس أرادوا@: م Øu@كأ اXثل@, Vري Nريى فهو ر@: Ö Ò̀ و� َخّل ف0ن عند ما قوGم@: فأمّا
فأمّا يGح@/ فلم لزمه ٕاذا اXكاَن@: الرجُل خاَمر زيد@: أبو قال /@ ØÌ¾ و� خ� عندهم
ٔ�ّن الباب@, قياس وهو جسدها@, ب� من رأÎºا يبيّض ãOّال فهيى الشاء@: من ا¢مَّرة
تسـتعمله ف0 ت�كه أن وهو العج�@: رُت Ø̀ ويقال اXرأة@/ FRر مشبّه البياض ذلک
واخـتمر الطِّـيُب اخـتمر ويقال@: جوفه@/ خالَط ٕاذا الداء@: خاَمره ويقال Nود@/ ØOح
مرة@: Ôòوا اXقاربة@/ وا¢اَمرة@: الرائحة@/ وهو رًة@, Ò Ò̀ و طيِّبة رًة Ồ منه ووجدت العج�@,
ـّجادة السَّ Çمرة@: Ôòوا لوÇuا@/ به ليَحُسن وجهها ع� اXرأة به × Øتَط� الطِّيب من ء ãÏ¾

ا�ستعباد@/ وهو ا�ستخFر@, شّذ@: ا ØWو الصغ�ة@/
صار Fر ßòا لكّن ار@, ß̀ يس�به Xا ويقال ء@, ãÏ¿ال�س اòمر أصل `ر@: ـ مفر

رأÎºا@/ اXرأة به تُغطّيى Xا ÓÊºٕا التعارف ã|
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ابـن قال ¼Íßف@/ رة Ö Ò̀ ويقال ور@, Ô]و ر Ö Ò]و ر Ò Ò] مثل ور Ồ و ر Ö Ò̀ و ر Ò Ò̀ ـ صحا
ويقال رJها@, Øتغ� واخBرها@: فاختمرت@/ تركت ا Øu@�ٔ راً Ö Ò̀ ْمر Òòا يت Ød :@ ãèأ�عرا
كر@, السُّ بقيّة واFÔòر للخمر@/ Ìب Û¿ال mالدا ّم�@: ßòوا العقل@/ ¢اَمرtا بذلک سـّميت

/@ ã0خ :@Gòا ã Ù9ع َر ß Ò̀ و اٍر@, Ồ َعِقب ã| أيى ٌر ß Ò̀ رجٌل منه@: يقول
ما الَعجـ�@: رُة Ồ و Uاَمٌر@/ ٌر@: ß Ò̀ ورجل وخالََطه@/ قاربه َء@: ãÏ¿ال خاَمَر ـ لسا
Qعل ãOّال مرة Ôòا وهيى وَفطرته@, Òالعج� `رت يقال :@ Ø ãyالكسا م�ة@/ Òòا من فيه Nعل
من واراك ما َمر@: Òòوا والطيب@/ النبيذ رة Ồ وكذلک م�@, Òòا الناس zا العج�تسمِّ ã|
ار Ồ ã| ف0ن ودخل /@ الواديى ر Ò Ò̀ ã| ã Ø9ع الصيد تواري يقال وLوها@, وا�بال الشجر
الرجـَل ر Ò Ò̀ و َحَقد@/ َر@: Ò Ö̀ وأ راً@, Ò Ò̀ عليه َر ß Ò̀ و مyم@/ ويس�ه يواريه Dف أيى الناس@,
من أصغر حص�ة وقيل سّجادة@, أو صغ�ة َحص�ة مرة@: Ôòوا منه@/ استحيا ِمُره@: Ö ÒO
سـمِّيت الزّجاج@: قال مرة@, Ôòا ع� يَسُجد كان C6ص Ø ã(الن ٕاّن ا¡ديث@: ã|و /@ Øص�ÔXا

أ�رض@/ من الوجه �تس ا Øu@�ٔ رة Ồ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�تّـصال بـطريق يكون Mيث �ـ السَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اÇXواراة@: عـ� ويـغلب اòارج@/ جهة ã| غالباً مستعمل هو �الس أّن Fك وع�وا¢الطة@/ الباطن@/ جهة من �الس مفهوم التغطية@: ع� ويغلب فيه@/ ÔO ØOح �الس مفهوم

به@/ وJّل يستوليه ØOح �الس مفهوم :@ ãÏ¿الغ
من مصدراً Fر ßòوا ا£ـّرد@, من مصـدراً أ�صل ã| ْمـر Òòا يكون أن والظاهر
وينفذ إ�نسان من الظاهرة وا¡واس يس�القوي ْمر Òòا أّن التسمية@: وجهة ا¢اَمرة@,
إ�نسانيّة والقوي ا¡واّس ُيسكر مسكر لكّل ÓÊºٕا فجعل العقل@, ويُغطِّيى الباطن ٕا5
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كان ا@ ØXو له@, وسـاتر للرأس لباس وهو الرأس �يسـ فٕانّه Fر@: ßòا وأمّا باطن@/ فيعØGمن �زماً@: كان البدن سائر �كس الرأس �وس الفعل@, دوام ع� تدّل فاَعَل صيغة
كالقميصوغ�ه@/ له ÓÊºٕا فصار Fر@, ßòبا الرأس لباس عن

bيع ã|ت0حظ أن �بّد وا¢الطة@] ا�تّصال جهة [@الس�مع اXاّدة فخصوصيّة
ولو الس�وا¢الطة كFل حّد ٕا5 بالغاً اòمر كون للخمر@: فا�خBر ا�ستعFل@/ موارد
به مر ÔO ما ُفعلة@: مرة Ôòوا ر@/ ا¢مِّ ومنه وساتراً@, خامراً ء ãÏ¿ال جعل والتخم�@: بالقّوة@/
للون الساتر وكالطيب وأ�رض@, بال�اب اXتّصل الساتر كا¡ص� ا�تّصال ع�جهة

وهكذا@/ والوجه@, الب¿Ìة
عن خارجاً عليه السجود يصّح Xا السجوِد جواز ع� يدّل مرة@: Ôòا وحديث
مصاديق من وهيى ,@Cداء@6عÎ Ø¿ال لسيِّد ٕا5@أرضكرب0ء اXنسوبة ال�بة ومنه أ�رض@,

ال¿Ìيف@/ الطاهر ال�اب مصاديق من كوuا ٕا5 مضافاً مرة@, Ôòا
/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن Fر@: ßòا ]ع9لبس والتخّمر ا�خBر وأمّا

ولزوم ãÏ¿والغ والكBن واXواراة والتغطية �الس ]طلق اXاّدة تفس� أّن فظهر
ا¡قيقة@/ ٕا5 التقريب باب من واXقاربة@: وا¢الطة اXكان
/@٣١ . ٢٤ ـ ُجيوwّن ع%× ُمِرهنَّ Ô ßR بَْن ßÍ ÖÉ َوليَ

�زمة ُمر Ôòا أّن ٕا5 ٕاشارة ونظ�ها@: ُمَر Ôòا وليلبَْسن دون ا�ملة wذه التعب�
ع� wÍÈا ٕا5 النظر ا Ø̂ وٕا البدن@, wا �يس ãOّال أ�لبسة من ا Øuفٕا امرأة@, لكّل ثابتة
الرأس@, حجاب ٕا5 ناظرة وليست فقط@, ا�يب �س مقام ã| ا�ملة فهذه ا�يوب@/

والتذّكر@/ البيان ٕا5 Jتاج � عنه@, مفروغ ّ طبيعيى أمر فٕانّه
ولطائف@: ٕاشارات الكرZة ا��ية هذه ã0ف
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فيه@/ مأخوذ Ø�التس مفهوم ٔ�ّن يرادفه@: ما دون ُمر Ôòبا التعب� ـ ١
ا ØWو النساء لوازم من ُمر Ôòا أّن ٕا5 ٕاشارة هّن@: ـ الضم� ٕا5 ُمر Ôòا ٕاضافة ـ ٢

ُجيوwّن@/ ã| Fك عyّن@, تنفّک و� Gّن ثابتة اòمر فكأّن ي0زمهّن@,
القميص اKراق من وي�اءي يتحّصل ]ع9ما انّه ا�يب ã| قلنا ُجيوwّن@: ـ ٣
القميص فٕاّن به@, ه Ø�تس بلزوم فيحكم Fر@, ßòبا س�ه من ف0بّد وا�يد@, الصدر جهة ã|

وبوسيلته@/ فقط باFòر معمول Ø�التس من النحو وهذا غالباً@, يس�ه �
واستي0ئه اòمر ٕاحاطة ٕا5 ٕاشارة ع�@, ـ بكلمة التعب� جيوwّن@: ع� ـ ٤

wا@/ Ø�يتس � خال موضع Oلو � ع�ا�يوبMيث
ّ بأيى واسـتحكامه �السـ شـّدة ٕا5 ٕاشارة بالÍÉب@, التعب� بَن@: ßÍ ÖÉ وليَ ـ ٥

ا�يوب@/ عن اòمر تزول � ØOح وصل@, أو عقد أو بشّد Zكن@, طريق
وتأ@ّكده@/ أ�مر ٕا5 ٕاشارة وليÍÉبن@: ـ أ�مر بصيغة التعب� ـ ٦

شّدة ع� يدّل وٕاخفائها@: الزينة �وس بالغّض أ�مر بعد ا�ملة هذه ذ@كر ـ ٧
يصدق � أن اللِّباسZكن عن اòارج ا�يد أو ا�يب فٕاّن فيه@, وتأ@كيد أ�مر هذا ã|

الزينة@/ مفهوم عليه

,@ Ø ã(ٕا5أ�جن التوّجه وفقدان ا¦ايل رفع يوجب C6يَغُضضن الب½Íعyّن فغّض
ويبعث[ايله@/ Ø ã(أ�جن توّجه يوجب توّجهها فٕاّن

س�ه فيلزم الزينة@, مصاديق من اXرأة من الوجه أّن خ�@: ـ ماّدة ã| سبق وقد
الصدر@, فوق الواقع القميصوهو عن اòارج فيبLا�يد /@ ِزينxنَّ ُيبِديَن َو� ـ Mكم

ÍÉبن@/ َوليَ ـ تعا5 بقوله س�ه فيلزم
/@٢١٩ . ٢ ـ والَمْيِسر ْمِر Òòا َعن َيسألونََک
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/@٩٠ . ٥ ـ والَمْيسُر ْمُر Òòا ا Ú̂ ٕا
إ�نسان@/ من والعاقلة اXدِركة �ويس ُيسكر ُمسكر كّل يراد

/@٣٦ . ١٢ ـ راً Ö Ò̀ ÔÍ ß½أع ãæأرا ã Ùæ ٕا
واXآل@/ اXرجع باعتبار اòمر ٕاط0ق

/@١٥ . ٤٧ ـ للّشاِرب" ٍة لَّذ ٍر Ò̀ من وأuاٌر
فيه الشديد ا�لتذاذ فكأّن اللّّذة@, شّدة من إ�سكار جهة ã| كاòمر م¿Ìوب

الطبع@/ ã| يوجبIّوً�
جهة وليست ونافذاً@, دقيقاً ساتراً كان ما هو اòمر مفهوم حقيقة أّن 0O@و�

مفهومه@/ ã| مأخوذة ماّدة من أ�خذ
وا¡ضور وا�Sذاب كالتوّجه روحانّية@, معنويّة ٕا5جهة ٕاشارة يكون أن و�يبعد
ÇXفهوم مصداقاً أيضاً اÇXع9 هذا فيكون وإ�سكار@, التحويل جهة فيـه ا ØW وغ�ها

تأويل@/ ٕا5 Lتاج و� ذ@كرناه@, الّذيى أ�صل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`س@:
اXقل ْست Ò Ò̀ و خاِم«Îم@/ ¼Íت ÍÈب@: باب من ساً Ö Ò̀ القوم ْست Ò Ò̀ ـ مصبا
باب من ساً Ö Ò̀ CامÎ»ع�ال Ë»يق Øj اXاء عليه ويصّب إ�ناء ã| توضع حصاة 6بالفتح
وا�مع أجزاء@, `سة من هو ثالثة@, @لغة ãæالثا ُمس@وباسكان Ôòوا سه@/ Ồ أخذت قتل:
معناه :@ ّ رباعيى أو ØãÏºا` غ0م وقوGم ساء@/ ß̀ وأ َسه ß̀ أ اòميسbعه ويوم أ`اس@,

أربعة@/ أو أشبار `سة طوله
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`س ١٤٦

من مسواحد Ôòوا معروفة@, فاòمسة العدد@/ ã| وهو واحد أصل `س@: ـ مقا
ÇGم كنت سxم@: Ò Ò̀ و Îم@/ Ô»Ồ أ أمواGم@, س Ồ أخذت القـوم@: `سُت يقال سة@/ Ò̀

إ�بل@/ أظFء من ِظمٌء مس@: ßòوا Îم@/ Ô» ß̀ أ خامساً@,
ترعي Øj يوماً تِرد أن وهو إ�بل@, وراد من ِورد مس@: ßòوا ـ ١٠٧ ا�شتقاق
,@Ì¿الِع ٕا5 بع والسِّ دس السِّ وكذلک اòامس@, اليوم ã| وترد يوماً اXاء تطلب Øj ث0ثاً

أ�ظFء@/ آخر وهو
يقال والتذك�باGاء@, نسوة@, و`س رجال `سة يقال عدد@, اòمسة@: ـ صحا
ا�يش@, ميس@: Òòوا َسًة@/ Ö Ò̀ صاروا القوُم@: وأ`َس أيضاً@/ وخامياً خامساً ف0ن جاء
ّ ُربـاعيى وغ0م والساق@/ والَميسرة@, والَميمنة@, والقلب@, مة@, اXقدِّ فرق@: `س م Øu@�ٔ

رج0ً@/ صار أشبار سبعة بلغ ٕاذا ٔ�@نّه ّ ُسباعيى يقال و� ,@ ãÏºا Ồ و
ْسُت Ò Ò̀ مصـدر ْمس@: Òòوا العدد@/ من نوع ْمس@: Òòا ـ ٢٢٠ . ٢ اللّغة bهرة
Ë»ق مس@: Ôòوا خامساً@/ كنتGم أو أمواGـم َس Ồ أخذت ٕاذا ساً@: Ö Ò̀ Îم Ô» ß̀ أ القوَم

`سة@/ ع� مال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منه واXشتّقات ,@ Øعـ�Xا ا¢صوص العـدد هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXفهوم@/ هذا من معناها مأخوذ انðاعّية@, @كلّها

و`يٌس@/ خاِمٌس فهو ُسه ß̀ أ ْستُه Ò Ò̀ فيقال
باعتبار اXذّكر ã| الّلفظ فيؤنَّث Vموعاً@: الع¿Ìة ٕا5 الث0ثة ã| ØñمXا كان ا ØXو
اXؤّنث@: ã| التذك� وأمّا `سة@/ ويقولون ا0Xئكة@, من آ�ف `سة فيقال@: ا�Fعة@,
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١٤٧ `ص

ا�متياز@/ Iقيق ã| وجه أحسن وهذا واXؤّنث@/ ب�اXذّكر الفرق فلحصول
من bاعة ع� ويدّل ْمس@, Òòا من انðاعيّة bع صيغة فهو اòمسـون@: وأمّا

اòمسون@/ وهو مyا ا¢صوص بالعدد وOتّص ْمس@, Òòا
َمُس ÔO وما يُفعل ما أيى اXفعول@, صفة ع� وتدّل فُْعٌل@, وصيغتُه مس@: Ôòا وأمّا

أقسام@/ `سة ٕا5 مع9ا�نقسام وهذا موساً@, ÒU ويكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ص@:
n فٕان صوف@, أو خّز من الطرف�ويكون مُعلَم أسود كساء ميصة@: Òòا ـ مصبا
أ�رض عن ارتفعت تِعب@: باب من صاً Ò Ò̀ القدم َص ß Ò̀ و ميصة@/ ÒRفليس ÓFَمُعل يكن
وÇaراء أÇaر مثل ص@, Ồ وا�مع صاء@, Ò̀ واXرأة القدم أ`ُص فالرجل [ّسه@, فلم
ص Ò Ò̀ بالقدم يكن n فٕان أ�خاِمص@, قلت نف«Îا القدم bعت فٕان صفة@/ ٔ�@نّه ر@, Ôaو
جاع@/ ٕاذا `يص@: فهو صاً@, Ö Ồ الشخص َص Ò`و الَمجاعة@/ والَمخمَصة@: َرّحاء@/ فهيى
البطن, الضاِمر ميص: Òòفا والتطامُن@/ ع�الُضمر يدّل واحد أصل `ص: ـ مقا
ويـقال /@Cوالقـدم إ�نسـان 6وسط ÍÖ½ Òòا دقيقة صانة@: Ồ وامرأة ْمص@, Òòا واXصدر
الَمـْخَمصة البـاب ومن تداخل@/ قد ٔ�@نّه الباب@, قياس وهو أ�`ص@, القدم لباطن
`يصة@/ وامرأة اòميص@, للجايع ويقال البطن@, ضاِمر ا�ائع ٔ�ّن الَمجاعة@, وهيى

من دخل ما ص Ò Ö̀ وأ� ورمه@/ سكن أيى ص Ò Òa ã| لغة رح@: Ôا� ص Ò Ò̀ ـ صحا
البـطن@, ضـاِمر أيى شا Ò¡ا يص Ò̀ و صاٌن Ồ ورجل أ�رض@, يصب فلم القدم باطن
ا£اعة@, والَمْخمصة@: ا�وعة@, ْمصة@: Òòوا صانة@/ Ồ و يصة Ò̀ وامرأة اص@, ß̀ وا�مع
Çميصة@: Òòوا مَصة@/ ÒUو صاً Ö Ò̀ ا�وع َصه Ò Ò̀ وقد والَمْعتبة@, الَمْغضبة مثل مصدر وهو
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`ط ١٤٨

َعلFَن@/ له َمْربَع أسود @كساء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو الداخل@, ٕا5 واXيل التقّعر من Lو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
منه@/ أعّم والتقّعر متوّقع@/ غ� أو حادث

هذه مyا كّل ã|ي0حظ مر@: والضُّ Í½Òòا ودقِّة الورم وسكوِن التطامن ومفهوم
قـد وسـطه فكأّن أطرافـه@: من بطراز الُمطّرز أيى الُمعلَم الكساء وأمّا اòصوصّية@/

التقّعر@/ له حصل

/@١٢٠ . ٩ ـ ا" سبيل ã| َمَصٌة Ö ÒU َو� َنَصٌب َو� ظََمأ م Ô Ô{ُيصي �
/@٣ . ٥ ـ j�ٕ ُمتجاِنٍف Ò+َغ َمَصٍة Ö ÒU ã| اضطُرَّ ن Ò Òf

تـقّعر حّد ٕا5 يصل جوع ا Øuفٕا منه@, د�لة أشّد ا¢مصـة ولكّن ا�وع@, يراد
وَجـنبه وَخ½Íه بطنه من البدن ã| ُضمر لكل مفهومه oتعم وZكن وُضمره@, البطن
بفرورفتگي@/ ـ بالفارسيّة عنه ØGع9يعXا وهذا ا�بت0ء@/ أثر ã| Jصل وهو ووجهه@,
اÇXوجب ا�بـت0ء أو الَمـْخمصة كلمة ã| ا�وع ã| الشّدة مفهوم ع� ويدّل

اXطلق@/ با�وع �@يتحّصل التكليف ورفع ا�ضطرار فٕاّن الثانية@, ا��ية مر@: للضُّ
اXصدر بصيغة التعب� ٕا5 مضافاً اXوردين@, ã| اXاّدة wذه التعب� لطف وهذا

اXصدر@/ مطلق من د�لة آ@كد فٕانّه ,@ ّ اXيميى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ط@:
يال@/ والصِّ التسّلط وا��خر والَم0سـة@/ ا�Sراد أحدYا أص0ن@, `ط@: ـ مقا
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١٤٩ `ط

فذلک عر الشَّ ُنِزع فٕاْن ا@, Òxْوشَوي ِجلدها نزعَت ٕاذا الشاة@: طُت Ò Ò̀ فقوGم ـ أ�ّول فأمّا
قوGم ـ ãæالثا وأ�صل له@/ شوك � ء ãÏ¾ كّل وهو اòمط من ذلک وأصل ْمط@, السَّ
Cالشديدة 6ا¡ركة ِخبُّه وذلک البحر@: Hّمط من وأصله وهَدر@, هاَج ٕاذا الفحل@: مَّط ÒH

أمواجه@/ والتطام

لناُهـم َوَبدَّ ـ@ َسـبَأ@ أهل قّصة ã| تعا5 ا� قال `Çط@: ـ ٢٥٩ . ٧ الxذيب
ل Ö Òa له أ�راك من ÍÈب ْمط Òòا الليث@: قال وأثٍل@/ ط Ö Ò̀ @ُكٍل اُ ã Òçذَوا ß"جنَّت م ß Öz Pنَّتَ
أ@كـله@: Zكن � ØOح َمرارة من ÓFطع أخَذ قد نبت لكّل يقال الزّجاج@: وقال يُؤكل@/
ٕاذا :@ ّ أ�صمعيى وعن ير@/ ÒGال وهو أ�راك \ر التفس�@: ã| اòمط الفـّراء@: وقال ط@/ Ö Ò̀
الر´ من شيئاً أخذ فٕان ساِمط@, فهو طعمه@: Øيتغ� nو ْلب Ò¡ا اللéّح0وة عن ذهب
شـديد متخـّمط@: رجل الليـث@: وقال بغلبـة@/ وأ�خذ القهر والتخّمط@: خاِمط@, فهو

أ�مواج@/ ِمُط Òò ٕانّه أمواُجه@: التطمت ٕاذا للبحر ويقال وجلبة@, ثَورة له الغضب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

استحكام وله الشوك عن عارياً كان ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
سائر ã| Fك أ�\ار@, تلک ع� يطلق وقد مطبوعة@/ غ� وأ\اره وارتفاع@, واستكبار

أ�شجار@/

ٕانّـه يقال@: البحر ã|و وقهر@, غضب ٕاذا ّمط ÒH يقال اòصوصيّة هذه وبلحاظ
ا�ستكبار بلحاظ ãæعاXا وهذه هاج@/ أيى مََّط ÒH ٕانّه الفحل@: ã|و مت0طم@, أيى مط ß Òò

Mسبه@/ مورد كّل ã| فيكون وال�ّفع@,
منه@/ واòلّو الشوك من العراء فبمناسبة والشعر@: ا�لد نزع وأمّا
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خ�ير ١٥٠

ـ َقـليل ِسـدٍر ِمن ٍء ÖãÏ Ò¾و وأثٍل ٍط Ö Ò̀ @ُكٍل اُ ãçذَوا ß"ـت َجنَّ م Öz ـتَ Pنَّ لناُهم َوَبدَّ
/@٣٤@@.@@١٦

ء@/ ãÏ¿لل صفة والقليل بيان@, عطف ء@: ãÏ¿وال أ�ثَل وكذلک اòْمط
ã| وقـال أ\ارها@/ در@: والسِّ وأ�ثل اòمط من اXراد يكون أن ع� بناء هذا
/@C6ا¡بل شاء الرِّ ُعقدَة ã9يع اُبنة@, ا Øu@كأ aراء وللَخمط\رة زياد@: ãèأ عن نق0ً اللسان
ã| وأمّا اXعـ9@/ جهـة من هو بيان@: عطف الث0ثـة أ�لفاظ كون من واXـراد

ع�اòمط@/ با¡روف معطوفان ء ãÏ¿وال فأ�ثل اللفظ@:
السببيّة باعتـبار وذلک أ�\ار@: � أ�شـجار هو مyا اXـراد يكون أن وZكن
ã| شـايع أمر ا¥ر@: منه ويراد للشجر اللفظ ٕاط0ق فٕاّن ,@ Ø ã|العر وإ�ط0ق وا£اورة

الناس@/ عرف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�ير@:
العـ�@, صـغر وهو زر@, Òòا من مأخوذ معروف@, ـNير@: ßòا ـ ٤٩٨ ا�شتقاق
Cشبòا لقطع آلة فأس@, b6ع الفُؤوس من ÍÈب واNòرة@: زائدتان@/ والنون والياء

آلته@/ من ء ãÏ¾ اXنجنيق@: وخNير غليظ@/
أخزر, فالرجل صغرت@وضاقت@, ٕاذا باب@تعب: من َخِزَرِت@الع�@َخَزراً ـ مصبا
عروق َفْيُع0ن@, ران@: Ô Öñ Òòوا النظر@/ ليحّدد قبضجفنه الرجل: وHاَزر واُ�نQَخْزراء@/
وا�Çمع ,@ Ø ã(ن كّل لسان ع� حّرم ٕانّه ويقال خبيث@, حيوان ِفنِعيل@: واNòير القنا@/

خنازير@/

وحكي /@ ّ اللغويّ�رباعيى أ@ك$ عند وهو :@ ّ يى ÙGال اNßòير ـ ١ ج ا¡يوان حياة
هـذا ع� فهو ينظر@, كذلک ٔ�@نّه العـ�@, خزر من مشتّق ٕانه بعÎÉم@: عن ِسيده ابن
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١٥١ خ�ير

ا�يف@/ وأ@كُل الناب السُبع@: من فيه فالّذيى والسبعّية@, ب�ال}يمية يش�ك وهو /@ Ø ã~0ث
والَعلف@/ الُعشب وأ@كل الظِّلف ال}يمة@: من فيه والّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXعلوم@, للحيوان Ëºا اNòير كلمة أّن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
/@Fب�مفهومه Dف Xناسبة اòزر@, من اشتقاقه يبعد و�

وله مشـقوقة@, حوافـرها ٕاّن أيى وِظلف@, حاِفر Gا ãOّال ا¡يوانات أحد وهو
النباتات@/ جذور عن أ�رضMثاً به Jفر ّ قويى وخرطوم قص�ة وأرجل ثقيل Ë»ج

/@١٧٣ . ٢ ـ به اُِهّل وما اXòيِر و¡َم والدَم ـْيتَة ÒX ا َعَليكُم َم َحرَّ ا Ú̂ ٕاِ
اXوضوعات@/ هذه حرمة ع� تدّل الكرZة ا��ية هذه

َعَليكُم حّرَم ا Ú̂ ٕا اòـXيِر@, و¡ُم والدُم الَمْيتـُة َعَليكُم َمت ُحرِّ آيات@: وكذلک
اXòير@/ و¡م والدَم الَمْيتَة

اللَّْحم@/ فراجع به@: والتّقييد باللحم التعب� وأمّا
دليل من تفهـم أن ف0@بّد اXوضوعات@: هذه ã| والنجاسـة الطهارة جهة وأمّا

خارج@/

ع%× ماً رَّ ÔT Ú ã� ٕاِ اُوحيىَ Dف أِجـُد � ُقل :@ ã| جس بالرِّ اòـNير ¡م عن والتعب�
ـ @ ِفسقاً ِرجٌسأو فٕانَُّه ِخXير ¡َم أو َمْسفوحاً َدماً أو َميتًة يكون أن ٕاّ� َيطعُمه طاِعٍم

/@١٤٥ . ٦

Fك النجاسة من أعّم وهو والقذُر الرجز هو الرجس فٕاّن النجاسة@, ع� �@يدّل
Sس@/ غ� الوثن فٕاّن أ�وثان@/@ ِمَن ْجَس الرِّ فاجَتِنبوا ـ@ ã|
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خنس ١٥٢

/@٦٠ . ٥ ـ نازير Òòوا ةَ الِقَرَد م Ôyم وَجَعَل َعلَيه وَغِضَب اُ" َلَعنه َمن
الGزخيّة صورهم تنقلب ØOح النفسانيّة الصفات جهة من ٕامّا خنازير جعلهم
أو الواردة@, الروايات ã| Fك صورهم ع� القيامة ã| وÌ¿Jون صورها ع� الباطنيّة
أمّا ج«ËاNòير@: ع�صورة الظاهريّة اXاّديّة الصورة وانق0ب اXعروف ]ع9اXسخ
ãæالثا وأمّا والنورانّية@/ البص�ة أهل عند Tسوس بل به مقطوع مسلّم فهو ـ@ أ�ّول

اXسخ@/ راجع ـ اXسلّمة بالروايات عليه يستدّل أن ٕاثباته ã| ـ@@@ف0@بّد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خنس@:

أْخَنس@, فالّرجل قصبُته@, اKفضت َتِعب@: باب من َخنَساً أ�نُف َخِنَس ـ مصبا
وزويته@, قبضته أو أّخرته ÍÈب@: باب من َخنْساً الّرجَل وَخَنْسُت َخْنساء@/ واXرأة
ا¡Çديث لفظ ã| يى اXتعـدِّ ومن هو@, خنَس فيقال أيضاً �زماً ويسـتعمل فاKنس@/
فاعل Ëºٕا ٔ�@نّه الشيطان@, صفة ã|نّاس Òòا :@ ãæالثا ومن قبÎÉا@/ أيى ٕاwامَه ـ@@وخنَس

أيضاً@/ بأ�لف يى ويُعدَّ ينقبض@, أيى تعا5 ا� ذ@كر dع ٕاذا Oنَس ٔ�@نّه للمبالغة@,
ã|هاب الذَّ نُْس@: Òòا قالوا /@ Ø�وتس ع�استخفاء يدّل واحد أصل خنس@: ـ مقا
الَمغيب@/ ã| ِنس Ö ÒH النجوم نَّس@: Ôòوا حقَّه@/ عنه وأخَنْسُت عنه َخَنْست يقال ِخفية@,
ٔ�@نّه الشيطان@, صفة ã|نّاس Òòوا لَي0ًْ@/ وتَطلُع uاراً 0 ÒH ا Øu@�ٔ بذلک َيت Ù Ôd قوم@: وقال
والبقر القصبة@/ اLطاط أ�نف@, ã| نَُس Òòا الباب@: هذا ومن تعا5@/ ا� ُذ@ِكر ٕاذا Oِنُس

ُخْنس@/ @كلّها

الظِّباء واòنس الظِّباء@, مَأوي نْس Ôòا :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن ـ ١٧٣ . ٧ الxذيب
البـقر وأنـف أ�رنـبة@, وِعَرُض أ�نف قصبة انقباض نْس Òòا الليث@: وقال أنف«Îا@/
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١٥٣ خنس

يقال وا�ستخفاء@, ا�نقباض نوس@: Òòوا َخْنساء@/ والبقرة هذا@, ٕاّ� يكون � أخنس
اَ� َذ@كر فٕاذا للعبد يُوسوُس الشيطان ا¡ديث@: ã|و واKنَس@/ القوم@, ب� من َخنَس
َخَنْسُت يقال ومتعّدياً@, �زماً يكون العرب ك0م ã|وَخنَس منه@/ انقبض أيى َخنَس@,
به@: َخنَس ويقال أ@ك$@/ وأخنسته فانقبض@, وقبضته فتأّخر@, أّخرته أيى فَخنَس@, ف0ناً
نَِّس Ôòبا ÔË ß»اُق َف? ـ تعا5 ا� قول ã| الزّجاج وقال wم@/ تغيب wم@: ِنُس ÒHو واراه@,
وَتكِنس@: تغيب@, ا Øu@أ Îا Ôºوُخنو النجوم@, ا Øuٕا التفس�: قال@أ@ك$أهل الُكنَّسـ واِر Ò9 ا
تكِنس Fك �تَسـت خاِنس@, bع نَّس Ôòوا ِكناسـه@, ã| ã(َّالظ يدخل Fك أيضاً@, َتغيب

الظِّباء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـقـّدم شـأنـه من كان ٕاذا@ التأّخـر هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
ومـطلق التأّخـر ومـطلق واÇXواراة والغـيبة وا�خـتفاء ا�ستتار وأمّا وا�نبساط@/

فليستMقيقة@/ ا�نبساط@:
يكون أن شأنه ومن أ�نف ã| نَُس Òòا هو أ�صل@: هذا من Ø ãLا¡قي واXصداق
التـقّدم شأنـه ومن الُموسِوس وتأّخُر البسـط@, شأنه ومن اw�ٕـام وقبُض مرتفعاً@,

والتبّعد@/ يى التنحِّ � والتقّرب

الكلFت@/ وب�هذه بيyا الفرق يظهر وwذا
يَُوْسِوُس@/ الَّذيى نّاس Òòا الَوْسواِس ÙÌ Ò¾ِمن

بعمله@, متظاهراً ليس اXوسِوس أّن ٕا5 ٕاشارة َنس@: Òòا بصفة الوسواس وصف
مقام ã|متقّرب فهو ٕاليه@, يوسوس عّمن ر ومتأخِّ ومتنّح عمله@, ã|تفUو �مست بل

وإ�عانة@/ الن½Íة مقام ã| ومتنّحيى الوسوسة@,
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خنس ١٥٤

]Çع9 لزال كالزَّ الوسوسة ]ع9 Ëºٕا هو الكّشـاف@: ã| قال الَوْسـواس@: وأمّا
ا Øu@�ٔ نفسـه ã| وسوسة كأ@نّه باXصدر يى Ød ,@Ì»بالك فِوسواس اXصدر وأمّا لزلة@/ الزَّ

عليه@/ عا@كف هو الّذيى وَشغله صنعته

هو حيث من ا¡دث ذات ع� داّل لفظ وهو اXصدر Ëºٕا :@Ëº�ٕا من ف�اد
نفس ع� للد�لة وضع فكأ@نّه والطُّهر@, كالغُسل غ�ه@, ٕا5 نسبته م0حظة دون من

اXصدر@/ من ا¡اصل ا¡دث
هيى هيى حيث من الَوْسـوسة نفس من وقعت ا Ø̂ ٕا الكرZة ا��ية ã| فا�ستعاذة

التوصيف@/ مقام ã| عمَّمها ولذا عنه@, تصدر ٕا5من توّجه دون من
اس@/ َوالنّ نِّة ß9ا ِمَن النّاِس ُصدوِر ã| ُيوسِوُس الَّذيى وقال@:

الواقـع الفـعل ã| فـجعلت حقيقة@: والعاملة اXؤثّرة هيى الوسوسة كانت وØXا
الوسوسة@/ راجع ـ Ë Ø»متج مريد Uتار فاعل ا Øu@فكأ ,@C6يُوسِوُس فاع0ً بعدها

اXبالغة@/ بصيغة كونه ويؤيّده متعّدياً@, إ�خناس اòنس]ع9 يكون أن وZكن
بصفت� نْس Òòا قيّد وقد خاِنس@, bع /@١٥ . ٨١ ـ الُكنَّس واِر Ò9 نَّسا Ôòبا ÔË ß»اُق َف?
ãOّال ال«Êويّة والكوا@كب ع�النجوم تنطبق ا Ø̂ ٕا الث0ثة القيود وهذه والَكْنس@, ا�ريان

اXوجودة@/ بالنّظارات يبلغ@, مليوناً ع¿Ìين ٕا5 عددها
والرجـوع السـ� ã| �تزال اÌ¿Xق dت عن اÌ¿Xقة الطالعة النجوم وهذه
و�@تزال بطيئاً أو Ìºيعاً س�ها تدوم ا Øuا أو ليلة@, كّل ã| الغروب جهة ٕا5 والتأّخر

وتنكدر@/ تتناثر ØOح والتأّخر@, والفناء الزوال ٕا5 والس� الرجوع ã|
الكّنس@/ راجع ـ nالعا وا� اُخر@/ معان ٕا5 ٕاشارة الّلفظ هذا يكون أن وZكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٥٥ خنق

خنق@:
ومثله للتخفيف@, ويسكن كَِتٍف@, مثل َخِنقاً قتل باب من نُقه ÒO َخنَقه ـ مصبا
فاKنق اXطاوع@: ã|و وَخنّاق@/ خاِنق فهو Zوت@, ØOح ع½Íحلقه ٕاذا ْلف@: Ò¡وا ِلف Ò¡ا
تُطيف ا Øu@�ٔ بذلک يت Ù Ôd الق0ِدة والِمخَنقة@: ذلک@/ من ومُنخِنقة خنيقة وشاة واختنق@,

بالعنق@/

وقـال الضـيِّق@/ عب الشِّ فاòاِنق@: ضيق@/ ع� يدّل واحد@, أصل خنق@: ـ مقا
مصدر ِنق Òòوا خاِنقاً@, Cالضيِّق 6الطريق قاق الزُّ يسّمون ا¨ن أهل ٕاّن العلم@: أهل بعض

َخنْقاً@/ يقال � العلم@: أهل بعض قال َخِنقاً@/ ِنقُه ÒO َخنَقه
ا�Kناق@: فأمّا واKنق@/ فاختنق خنقه الليث@: قال خنق@: ـ ٣٢ . ٧ الxذيب
به@/ نَق ÔO الّذيى ا¡بل ناق@: ßòوا بنفسه@/ فعله وا�ختناق@: عنقه@/ ã| ناق ßòا انعصار فهو
وصفXن نّاق@: Òòوا ِخناق@/ ذو َخنيق@: موضع ã| خاِنق@, ورجل Uنوق@, َخِنٌق@: رجل

ناق@/ ßòا ]وضع أيى خنَّقه@, Ô[ وأخذ بالناس@, وفعله شأنه ذلک يكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وذلک ا¡ـلق@, ã| وإ�نعصـار التضيّق هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
تـدّل ْرزق Ò¡وا ْرق Òòوا ْزق Ò¡وا /@ Ø ã9باط بداٍء أو ظاهراً يكون أن من أعّم ا�نعصار
ب0@عارضة@/ ا£ّرد ع�@ا¡لق يدّ�ن وا¡لق@والعنق@: والطعن/ ع�@مفهوم@الضيق@والشّد

استعارًة@/ ّ Vازيى fع9 اXاّدة@: ã| Zاثله وما قاق الزُّ مفهوم وأمّا
ـ والُمنَخِنَقُة@ ِبِه اِ" ß Ö+لَغ اُِهلَّ َوما ـXيِر ßòا ُم Ò¡و ُم والدَّ الَميتُة َعَلْيكُم َمت ُحرِّ

/@٥@@.@٣
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خور ١٥٦

ذبح@/ دون من وا�Kناق ِنق Òòبا مات ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خور@:

فأ�ّول ضعـف@/ ع� وا��خر صوت ع� يدّل أحدYا أص0ن@, خور@: ـ مقا
وأمّا ُخوار@/ لَُه َجَسـداً@ ِعجً? م Ô ÒG فأخَرَج ـ صوته وذلک Çور@, ÒO الثَّـْور خار ـ@@قوGم
وÇbعه َخّوارة@, وأرض َخّوار@, ُر� يقال ء@/ ãÏ¾ كّل من الضعيف Çّوار@: Òòفا ـ ا��خر
تكن n ٕاذا ا Øu@�ٔ الباب@, fن ُخور@: وا�مع َخّوارة@, العزيزة للناقة قوGم وأمّا ُخور@/
ٕاذا َخّوارة@, حينئٍذ فهيى الَعزاز@: أ�رض من مشتقًّة إ�حليل@, الضيِّقة والَعزوز@: َعزوزاً@,

زايلxا@/ قد الشّدة @كانت
وُر� ÇÎºلة@, ليِّـنة َخـّوارة@: وأرض َخّوار@, فهو َضُعَف@, Oور@: خاَر@ ـ مصبا

بُصلب@/ ليس َخّوار@:

Çْوران@: Òòوا النَّْشزين@/ ب� أ�رض من اXنخفض الَغـْور@: مثل ـْور Òòا ـ صحا
رُّ Ò¡ا وخاَر صاَح@/ الثَّْور@: وخاَر َخواراً@/ وخاَره َخْورانه@, ã| طعنَه يقال ْوث@, الرَّ ري Ö ÒV
وار Ôòا من يقال@هو ا�ستعطاف@, وا�ستخارة@: /Ì»ضعف@وانك ُخُؤوَرًة@: ور ÒO@والرجُل

الضعف@/ وار@: Òòوا والصوت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

علّو@/ ã| والتسفّل ارتفاع عن ا�Kفاض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
Ø ã0òا والصوت والتعاطف وا�نكسار الضعف موارد ã| تستعمل اXع9 هذا و]ناسبة
قيود يكون أن ب¿Ìط البحر@, خليج ã|و الغائط Vري ã|و وال«Îلة الليِّنة وأ�رض
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١٥٧ خوض

فzا@/ ملحوظاً أ�صل
دون من أطلقت ٕاذا اXذكورة وب�اXواّد اXاّدة ب�هذه الفرق يظهر القيد وwذا

قيد@/

/@ ٨٨ . ٢٠ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً? م Ô ÒG َفأخَرَج
/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً? م Ùzُحِل ِمن َبْعِدِه ِمن ×Ïºُمو َقوُم َذ Ò ÚHوا

البـقر مـن اXنخفض الصوت هو اXاّدة ã| ã5أ�ّو أ�صل يكون أن و�@يبعـد
مyا اشـتّقت Øj أ�صوات@, أÊºء قبيل من ليكون الصوت جوهر ]ناسبة أو وضعاً

منه@/ قريبة oمفاه ã|استعملت Øj اXشتقّات@,
ا¢Çصوص@, اXنخفض الصوت ا��يتـ�@: ã| الكلمة من ف�اد حال ّ أيى وع�

كالصياح@/ اXرتفع الصوت � اXع9@, هذا هو اXراد يكون أن والظاهر
وعظم جثّته Gك ٕا5 وبالنسبة هو@, حيث من البقر صوت ٕاّن يقال أن وZكن

وضعيف@/ منخفض والفرس@: كا¡Fر ا¡يوانات سائر ٕا5 وبالقياس بدنه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خوض@:

ُخضت يقال واحد@/ أصل وهو ودخول@, ء ãÏ¾ع�توّسط يدّل خوض@: ـ مقا
ك0مهم@/ وتداخل تفاَوضوا أيى وأ�مر@, ا¡ديث ã| وHاَوضوا وغ�ه@, اXاء

مـوضع والَمخاَضة@: فيه@, Ï¿م َخْوضاً@: Oوضـه اXاَء الرجل خاَض ـ مصبا
كذلک@/ الباطل ã|وخاض فيه@, دخل أ�مر@: ã| وخاَض اضات@/ ÒU وا�مع اòوض@,
اXتعارف@, عكس ع� �زم CثالXا هذا ã| 6أيى وهو اض@, ÔO أن قبل اXاَء وأخاَض
/@ Ø ã~0الث من مفعول Ëºٕا وٌض@: ÒUو ا@, Øzث0ث وتعّدي ا Øzرباع لزم ãOّال النوادر من فٕانّه
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خوض ١٥٨

ال0ّزم@/ ّ الرباعيى من ٕاËºفاعل يٌض@: ÔUو
واخـتاَض وِخياضاً@, َخْوضاً اXاَء ُخضُت الليـث@: قال ـ ٤٦٧ . ٧ الxذيب
اXاء@/ ã| الَمْشيى ْوض@: Òòوا أ�مر@/ ã|اللَّبْس ْوض@: Òòوا وخوَّضHويضاً@/ اختياضاً@,
ٕاذا ٕاخاضًة@: اXاَء خيلَهم القوم وأخاَض والباطل@/ الكَِذب فيه ما الك0م@: ْوضمن Òòوا

اXاَء@/ wا خاضوا
وأ@ك$ما اُ�مور@, ã| ويُستعار فيه@, واXرور اXاء ã| ال¿Ìوع هو ْوض@: Òòا ـ مفر
أَخْضُت وتقول َيلعُبوَن@/ م ßÎ ßÈَخْو ã|َفَذْرُهم ـ فيه ال¿Ìوع يَُذّم Dف ورد القرآن ã| ورد

تفاَوضوا@/ ا¡ديث@: ã| وHاَوضوا اXاء@, ã| ãOّداب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عنه ØGويع فساد@, فيه ء ãÏ¾ ã|سFا�نغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل اXع9أّن وهذا اòوض@, مفهوم لوازم من والفساد ØÌ¿وال /@íفرورف ـ بكلمة بالفارسيّة
باXاء@/ والَغْمسUصوص والدخول@, الورود من شديدة مرتبة

والغـوص والغـيب والغـوض الغـور مواّد من Ó9ومع لفظاً قريبة اXاّدة وهذه
والغمس@/ والغوط

ء@, ãÏ¾ ٕا5 نسـبة دون من هو حيث من ا�نغFس نفس ي0حـظ الَغور@: ã|و
من والغوصأعّم ا¡ضور@/ مقابل ã| والغيبة اòوضوالغوص@/ 0Rف وهذا @كالغيبة@,

/@ ãæعاXع�ا أو اXاء ã|غاص يقال@: فساد@/ أو خ� ã| الورود يكون أن
/@٦٥ . ٩ ـ وَنْلَعُب وُض ÒK ُكنّا ا Ú̂ ٕا َليقولُنَّ م Ô Òxَسأل ßc َولَ

/@٦٩ . ٩ ـ خاُضوا كالَّذيى Ôrوُخض
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١٥٩ خوض

خاضوا@/ كقوم أيى اXنافق�@, خصوص ã| واردة
/@٤٥ . ٧٤ ـ اòاِئِض" َمَع وُض ÒK َو@ُكنّا

العصيان@/ أصحاب ٕا5 راجعة
/@٦٨ . ٦ ـ م Ôyفأعِرضَع آياِتنا ã| وُضوَن ÒO الَّذيَن َرأيَت َوٕاذا
/@١٢ . ٥٢ ـ َيْلَعبون َخْوٍض ã| ُهم ب"الَّذيَن للُمكذِّ َيومئٍذ َفَوْيٌل

Dفـ والغـوص ØÌ¿ال ã| الدخول عن عبارة اXـوارد@: هذه bيع ã| فاòوض
وا0Gك@/ والض0ل ا¡�ة ينتج ]ا وا�شتغال والفساد ØÍÉال يوجب

وا¤روميّة للض0ل@وا�Lراف@وا0Gك سبب� Fوض@واللعب@أعظòا و�0O@أّن
الس� عن يشغله Dف خاض ٕاذا إ�نسان فٕاّن الروحانّية@: واGداية أ�بديّة السعادة عن
ا¡ياة ظلFت ã|وانغمس النفسانّية@, ا¦اي0ت ã| واستغرق لقائه@, ٕا5 والتوّجه ٕا5ا�
غرض و� اسxداف و� س�ه ã| جّد � لَِعباً اُموره برنا¶ جعل Øj اXاّدّية@, الدنيويّة

الضالّ�@/ أ�خ«Ìين من فهو صحيحاً@:
والّلعب ْزء ÒGا قصد عليه يضاف والبُطول@, ØÌ¿وال الض0ل ã|ائضòا كان فٕاذا@

اهتداء@/ و� ص0ح و� خ� فيه ُيرQيى � ن ØW فهو :@ والت0هيى
الّلعب@/ ٕا5 ÓØÊÉمن أو اòوضVّرداً ماّدة ذ@كره ØÌº يظهر وwذا

خصوص ã|سFوا�نغ اòوض معناه ا¡ديث@: ã|و ا��يات ã|وضòا وأمّا
ØÌ¾ � مطلوبان F Øuفٕا يـَن@: الدِّ وخاَض القـرآَن خاَض يقال و� وا¡ديث@, ا��يات

القرآن@/ ã| ØÌ¿وال الباطَل خاَض أيى القرآن@, ã| خاَض ويقال ,@Fzف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خوف ١٦٠

خوف@:

فهو بنفسه@, يتعّدي أ�مَر@, وِخفُت افًة@, ÒUو وِخيفة َخْوفاً اف ÒO خاَف ـ مصبا
اللّصوُص وأخاف يراه@, من يف ÔO فٕانّه اËºفاعل يف@, ÔU فهو @أ�مر, ã9وأخاف وف@, ÒU
باGمزة ويتعّدي فيه@/ الناسخافوا ٔ�ّن وف@أيضاً@, ÒU وطريق اٌف@, ÔU فالطريق الطريَق,

فتخّوفه@/ ٕايّاه وخّوفته فخافه أ�مر أَخفته فيقال والتضعيف@,

َخوفاً َء ãÏ¿ال ِخفت يقال والَفَزع@, عر الذُّ ع� يدّل واحد أصل خوف@: ـ مقا
كنت أيى فخفُته@, ف0ن ã9خاَوف ويقال الك«Ìة@, Xكان واو من مبّدلة والياء وِخيفًة@,
من أ@نّه ٕاّ� الفصيح@, الصحيح فهو تنّقصته@, ء@: ãÏ¿ال Hّوفت قوGم فأمّا منه@/ خوفاً أشدَّ

/@CّونتH 6من إ�بدال
الّلـفظ@, ع� وُخيَّف أ�صل@, ع� ف ُخوَّ وقوم خائف@, وهو خاف@, ـ صحا
مثل ع�فَِعل به جاُءوا اòوف@, شديد أيى خاٌف رجل قالوا ا Ø[ور َخف@, منه وأ�مر
خيف وا�مع ْوف@, Òòا يفة@: ßòوا الصوت@/ شديد أيى صاٌت رجل قالوا Fك وَفِزع َفِرق
وإ�خافة@: منه@/ خوفاً أشّد كان غلبه@باòوف@أيى وفه@: ÒO فخافَه وخاَوفه الواو, وأصله
يف ÔO ا Ø̂ وٕا يف ÔO� ٔ�@نّه وف ÒU وطريق من@رآه@, Oيف يف@أيى ÔU يقال@وجع التخويف@,
يأخذهم أو @ـ@ تـنقَّصه وHّوفه@: ِخفُت@, أيى َء ãÏ¿ال عليه وHّوفُت الطريق@, قاطُع فيه

Hّوف@/ ع%
من يلحق غّم فهو زن Ô¡ا وأمّا اXكروه@/ لتوقّع يلحق غّم وهو اòوف@: ـ @كليّات
عـلّة وا¡زن اXتوّقع@, علّة اòوف التNيل@: أنوار ã|و ضاّر@/ حصول أو نافع فوات
قويّاً@, ãÏ¾اòا كان وٕان ØãÏ¿¢ا عظم من تكون وهيى اòوف من أشّد واòشية الواقع@/

يس�اً@/ أمراً ا¢وف كان وٕان اòائف ضعف من يكون واòوف
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١٦١ خوف

الÍÉر تـوقّع اòوف أّن والفَزع@: وا¡َذر اòوف ب� الفـرق ـ ١٩٩ الفروق
ٕاّ� يكون � الرجاء وكذلک له@, خائفاً يكن n الÍÉر يتيقّن ومن وقوعه@, ã| اXشكوك
مظنوناً كان سواء الÍÉر ã Ù}تو وا¡ذر له@/ راجياً يكون � النفع تيقّن ومن الشّک@, مع

الÍÉر@/ يدفع وا¡ذر متيقّناً@, أو
قـيل Øjو واسـتمراره@, اÇòوف طول الرهبة أّن والرهبة@: اòوف ب� والفرق

اòوف@/ hيُد ٔ�@نّه راهٌب@, للراهب
وهـو أمر@, هجوم عند اòوف مفاجأة الفزع أّن والَفَزع@: اòوف ب� والفرق

عاجل@/ مكروه بتوقّع القلب انزعاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما الوحش أّن Fك أ�من@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الرغبة@/ يقابل ما والرهبة اُ�نس@,

منه@: ã Ø}التو أراد وٕاذا بوقوعه@, والظنُّ مشكوك ÍÈر توقّع اòوف@: ã| Gويعت
اòوف حصل وٕاذا الرهب@/ فهو واستمّر@: اòوف أدام وٕاذا ا¡ذر@/ اXقام هذا ã| فيقال
مرتبتان عر@: والذُّ اGلع أّن Fك الفزع@/ فهو قلبه@: وانزعج به يتحّمل nو مفاجأًة وأثره

وا�زع@/ الفزع من
بأ�من@/ يذهب مواجه أو مستقبل ÍÈر بتوقّع واضطراب تأّثر حالة فاòوف@:
َبعِد ِمن ِمن"@, Ðا� ِمَن ٕانََّک ْف Ò ÒH َو� تعا5@: قوله أ�من@, ضّد كونه ع� ويدّل

َخْوف@/ ِمن م Ô Òyوآَم أمناً@, َخْوِفِهم
ã Ùæ وٕا ة@, ِخـَر Ðا� َعذاَب خاَف ن Ò ßX مقّدراً@: أو مذكوراً واحد مفعول ٕا5 ويتعّدي
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خوف ١٦٢

افوَن ÒH ã ßd?ّوال افَدَر@كاً@, ÒH�,@"َا أخاُف ã Ùæ ٕا ,@Fyبَي ِشقاَق Ôrِخْف وٕان ,@ Ò ãـوا� ÒX ا ِخْفُت
/@ ُنشوَزُهنَّ

واحد@/ مفعول ٕا5 ية متعدِّ اXاّدة فاستعملت
� ,@ ْع%× أ�َ أنَت ٕانََّک ْف Ò ÒH � رِسْلنا@, اُ ٕانّا ْف Ò ÒH � @كباناً@, ُر أو@ َفِرجاً� Ôrِخف َفٕان

ب@/ قَّ Ò Ò@َي خاِئفاً zم@, َعلَ َخْوٌف
أمـر يكـون و� إ�طـ0ق ع� ليدّل أو معلـوماً@, كان ٕاذا اXفعـول فيحذف

ذ@كراً@/ تركه ٔ�ولويّة أو مقصوداً@, Uصوص
:@ ã| Fك منه ناشئاً اòوف يكون ما اXفعول مع ويذكر

أن أخاُف ã Ùæ ٕا ُنشـوزاً@, َبْعِلها ِمن خاَفْت امرأة وٕان َجَنـفاً@, ُموٍص ِمن خاَف ْن Ò Òf
ِخيانة@/ َقوٍم ِمن Hافنَّ وٕاّما ن@, ×aالّر ِمن َعذاٌب َک Zسَّ

:@ ã| Fك به ومرتبطاً عليه مستعلياً اòوف يكون ما يذكر وقد
َخْوٌف َف? ,@oَعظ يَْوٍم عذاَب َعَليـكُم أخاُف ã Ùæ ٕا م@, Öz َعلَ خافوا ِضـعافاً يَّة ذرِّ

م@/ Öz َعلَ
نـوع ع� وتدّل ياًء@, الواو اُبدلت كالِقعدة@, ِفعلة ع� ِخوفة أصلها يفة@: ßòوا

اòوف@: Uصوصمن
ِمن واX?ِئكَِة أنُفَسُكم@, َكِخيفـِتكُم ِخيفـًة@, م Ô Öyِم وأوَجَس وِخيفـًة@, عاً ØÍ ÒÉ تَ

ِخيفته@/

اXوارد@/ هذه ã|صوصU خوف ع� فتدّل
ٕاّ� ياِت Ðبا� ُنرِسُل َوما مقّدرين@: أو مذكورين مفعول� ٕا5 يتعّدي والتخويف
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١٦٣ خوف

فونََک وِّ ÔOَو خائف�@, أولياءه Nعل أيى ـ أولياَءه ُف وِّ Ò ÔO خائف�@, جعلهم أيى ـ ويفاً ÒH
خائفاً@/ وNعلونک أيى ـ ُدوِنه ِمن بالَّذيَن

Fك اòوف اختار أيى فَتََخّوَف@: خّوفته يقال التفعيل@, Xطاوعة تفّعل والتخّوف@:
:@ ã|

/@٤٧ . ١٦ ـ oرح لرؤوٌف َرّبكُم فٕاّن ّوٍف ÒH َع%× يأُخَذهم أو
/@٣٥ . ٧ ـ َزنون Ö ÒJ ُهم َو� zم َعلَ َخْوٌف َف? ^وأْصَلَح ن�تَّ Ò Òf

اòوف@: ã0ن ã| اُخر موارد ã| تعا5 ويقول
ِعـنَد أجرُهُم َفَلُهم ,@///@ ِسٌن Ö ÔT َوُهَو ِ"ِ َوْجَهُه أْسـلََم َمن ×% بَ ,@///@ َ ُهدايى َتِبَع ْن Ò Òf
ٕانَّ أ� ,@///@ وأْصَلَح آَمَن ن Ò Òf ,@///@ اً ß¡صا َوَعِمَل ِخـِر Ðا� واليَْوَم باِ" آَمَن َمن م@///@, Øwَر

/@٦٢ . ١٠ ـ م ßz َعلَ َخْوٌف � اِ" أولياَء
من فهو اòـ0ف@: عن واجتنب عبـوديّته بوظيفـة وعمل ا� أطاع مَن فٕاّن
يعيش وهو اXطيع�@, عبيده زمرة ã| الواردين ومن الرّب@, مو�ه سخط من ِمن� ا��
وحشة له Lيب و� أمره@, ع� غالب وجّل عّز وا� القاهرة@, وحكومته سيطرته Iت
ويتوكّل ٕاليه أمره يفّوض فٕانّه عنه@, فات ع�ما Jزن و� خوف@, و� اضطراب و�

حسبه@/ وهو عليه

ح ØÍ¼ وقد والعبودّية@, الطاعة ٕا5 الكرZة@: ا��يات ã| اXذكورة اُ�مور fرجع
ـ َزنون@ Ö ÒJ ُهم َو� م ßz َعلَ َخْوٌف َف? �سـَتقاموا Ú Ôj"ا َربُّنا قاُلوا الَّذيَن ٕانَّ قوله@:@ ã| wا

َزنون@/ Ö ÒI Ôrَو�أن اليَْوَم َعَليكُم َخْوٌف � ِعباِد يا
َّ َلـَديى اُف ÒO � ã Ùæ ٕا ْف Ò ÒH � ×Ïºُمـو يا الكرZة@: ا��يات نزلت اXب9 هذا وع�
َوُهَو اِت ß¡الّصا ِمن َيْعَمْل َوَمن َرَهقاً@, َو� ساً Ö ÒR اُف ÒO?َف ِبَربِِّه يُْؤِمُن ن Ò Òf َسلون@, ْر ÔXا
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خول ١٦٤

َو� ُخْذها ِمن"@, Ðا� ِمَن ٕانََّک ْف Ò ÒH و� أقِبل ×Ïºمو يا ,@ ÓÊ ÖÉَه َو� ÓF ُظلْ اُف ÒO?َف ُمؤِمٌن
/@ َوأَريى ُع Ò Ödأ ا Ôgَمَع ã Ùæ ٕا افا ÒH � قاَل ,@ اُ�و�× tا Ò+ِس َسُنعيُدها ْف Ò ÒH

رفع توجب والعبوديّة الطاعة أّن من ذ@كر ما ٕا5 وٕارشاد ذ@كري ا��يات فهذه
اòوف@/

م Ô ÒGَو ب@, قَّ Ò Ò@َي خاِئفاً اXدينِة ã| فأْصَبَح ب@, قَّ Ò Ò@َي خاِئفاً ِمyا َفَخَرَج ا��يات@: وأمّا
َيْقتلوِن@/ أن فأخاُف ذَنٌب Ú ã%َع

صادر@/ خطأ ٕا5 وبالنسبة واقع ذنب نتيجة فzا فاòوف
/@Ï¿وخ @أمن @ـ ماّدة راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خول@:

الرجل وأخوَل خا�ت@/ اòالة وbع أخوال@, bعه النسب من اòال ـ مصبا
ورجل كث�ة@, أخوال ذا جعله غ�ه أّن مع9 ع� وبالفتح@: ِول@, ÔU فهو أ@كرم@, وزان
العرب ك0م وقال@: ,@Fzف Ì»الك ّ أ�صمعيى ومنع وأ�خوال@, أ�عFم hكر َول@: ÔU مَُعّم
وخّوله /@ Ó9ومع وزناً Ë Ò¿ Ò¡وا َدم Òòا مثل َول Òòوا ُخؤولة@/ ع� اòال bع ا Ø[ور الفتح@/

م@/ Ôtتعّهد باXوعظة@: م Ôxّول ÒHو أعطاه@/ ماً�@: ا�
ÔGم يَـتَخوَّ كان أ@نّه ذلک من ء@/ ãÏ¿ال تعّهد ع� يدّل واحد أصل خول@: ـ مقا
ا� لک خوَّ ومنه ُيصلحه@/ كان ٕاذا ماٍل@, Û ã5َخْو وف0ن wا@/ َيتعّهدهم كان أيى باXوعظة@,
َحَشـمه@, وهم الرجل@, َخَوُل ومنه ُيَتعّهد@/ أيى يُتخّول اXال ٔ�ّن أعـطا@كه@, أيى ماً�@,
علzم@/ َيْرعيى أيى أهله@, ع� ول ÒO ف0ن يقال /@ الراعيى وهو خائل@, الواحد أّن أصله

مّرة@/ بعد مّرًة فzا َفْت ØÍ½ت ٕاذا أ�رَض@: Ố الر Hّولت ك0مهم فصيح ومن
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علzم@, يرعي أيى أهله@, ع� Oول ف0ن يقال ء@, ãÏ¿لل ا¡افظ اòائل@: ـ صحا
عليه@, القـيام أحسنَت ٕاذا أخوله@, اXال ُخلُت وقد ٕايّاه@, ملّكه أيى َء ãÏ¿ال ا� له وخوَّ
التعّهد@/ والتخّول@: عليه@/ القيام حسن أيى ماٍل@, Ø ã5وَخْو ماٍل وخائُل ماٍل خاُل هو يقال
:@�òا من خاً� ف0ن ã| وHّولُت يَتَعهَُّدنا@/ أيى بالنون يتخّوننا يقول@: ّ أ�صمعيى وكان
واحداً@, َول Òòا يكون وقد خائل@, والواحد َحَشمه@, الرجل وَخَوُل ت@/ Ødوتو أخلت
وقـال /@ الراعيى وهو خائل bع وهو الفـّراء@: قال وأ�َمـة@/ العبد ع� يقع Ëºا وهو
يقال اُخxا@, واòالة اُ�ّم@, أخو واòال ا¦ليک@/ وهو التخويل من مأخوذ هو غ�ه@:
ذ@/ ÚHا أيى خالک غ� خاً� استَِخْل ويقال ُخؤولة@/ وب�ف0ن ã9بي ؤولة@, Ôòا Ù�َب خال
ع�الفتح@/ وبُنيا واحداً ُجع0 ٕاÊºِن وYا ,@ × ØOش تفّرقوا ٕاذا أخوَل@: أخوَل القوُم وذهب
اُوتيتُُه ا Ú̂ ٕا قاَل ا@, ِمنّ ِنعمًة لناُه َخوَّ ٕاذا Ú Ôj َدعانا ÞÍÔÈ إ�نساَن َمسَّ فٕاذا ـ ع�غ�الكّشاف أعطاك ٕاذا ã9َخّول يقال بالتفّضل@, Uتّص التخويل ـ ٤٩ . ٣٩ ـ ِعلْم × Ò%َع

واستحقاق@/ فضل من Ø ã| Xا ساُعطاه ã Øæٕا ã Ø9م ع�علم أيى علم@: ع� جزاء@,
يقال َول@, Òòا ٕاعطاء التخويل أّن وا¦ويل@: ب�التخويل الفرق ـ ١٤٤ الفروق
له جـعل ٕاذا ده@: وسـوَّ ماً�@, له جعل ٕاذا لـه@: موَّ يقال Fك َخَوً�@, له جعل ٕاذا له@: فك$حØOَخوَّ ٕايّاها اس�عاه ٕاذا ٕابَله@: أخَولَه يقال إ�رعاء@, التخويل@: أصل وقيل َسودداً@/

يرعاه@/ ما ذلک من له جعل كأ@نّه Hوي0ً@, وعطيّة هبة كلُّ ُجِعَل
بإ�نسان Oتّصون الّذين هم َول Òòا ٕاّن َول@: Òòوا الَعبيد ب� الفرق ـ ١٨٣ ã|و
اòلق يقال � وGذا العبيد@, تقتضـيه Fك اXلک ãÏÉو�@تقت والَمْهنـة دمة ßòا جهة من

َعبيده@/ يقال Fك ا� َخَوُل
ف0ناً ّولت ÒHو َول@, Òòا اذ ØHا وهو التخّول من àØ ã5َخْو واشتقاق ـ ٣٢٧ ا�شتقاق
ت Ød وقد باXوعظة@/ يتخّولنا ا¡ديـث@: ã|و التعاهـد@/ والتخّول@: خاً�@/ جعلتَـه ٕاذا
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خول ١٦٦

رجع@/ هذا ٕا5 كلّه وَخْوليّاً@, وَخولة َخو�َن العرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ك0ماً أو ماً� ٕاعطاٍء مع واXراقبة الرعاية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
واXراقـبة والتفقّد والتعّهد الرعاية مواّد وب� بيyا الفارق هو القيـد وهذا عم0ً@/ أو

وغ�ها@/
والتـدب� وا¦Çليک ف ØÍ½والت والرعيى والتعّهد وإ�عطاء ا¡Çفظ oمفاه وأمّا
مـعان وٕامّا القيدان@, روعيى ٕاذا ل0ٔصل مصاديق ٕامّا بأ�مر@: القيام وحسن والسياسة

معلومة@/ وع0ئق قريبة ]ناسبات Vازيّة
ونـعمة مـاً� خـّولته يقال@: وخائ0ً@, Hّول ذا شـخص جعل هو والتخويل@:

Gا@/ اòائليّة واختار كذلک فصار Gا خائ0ً جعلته أيى فتخّول@, وأه0ً@, وأنعاماً

يصـ�ان F Øuفٕا واُخـxا@, اُ�ّم أخ ع� واòالة اòـال يطلق اXناسـبة وwذه
ومراقب�@/ Ö�َخائل�وراِعي باXصاهرة

/@ ّ ا�نðاعيى fن َول@: ÔUو ِول ÔU فهو الرجُل أخوَل اشتقاق وأمّا
أ�صل@/ مصاديق fن :@Ë Ò¿ Ò¡وا َدم Òòا مفهوم وأمّا

أيى فـتخّول@, والقول@, باXوعظة خّولته يقال باXوعظة@: التعّهد مفهوم وكذلک
العمل@/ هذا فاختار باXوعظة@, وراعياً خائ0ً جعلته

بـرأسـه خائل مyـم @ك0ًّ فكأّن أخوَل@:@ أخوَل القـوُم َذَهَب ـ@ قوGـم@ وأمّا
قون@/ متفرِّ م Øuٕا بل واحد@, واجBع ع�نظم وليسوا بيyم ارتباط و� وبا�ستق0ل@,

/@٥٠ . ٣٣ ـ خا�تک وبناِت خالَک وبناِت ,@///@ لََک أحَللنا ٕانّا
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١٦٧ خون

/@٦١ . ٢٤ ـ ه ÒIمفاrمَلك ما خا�تكُمأو بيوِت أخوالكُمأو بيوِت أو
عنكم@/ ويتفقّدون ويراقبون يراعونكم وهم

/@٩٦ . ٦ ـ ُظهوِركُم َوراَء لنا@كُم َخوَّ ما Ôrَوترك
ورعيكم@, فكم ØÍ½وت سلطتكم Iت وكان به خائل� جعلنا@كم ما rوترك أيى
وحسن حفظها@وتدب�ها rاستطع fا الدنيوّية@, اُ�مور اXال@واXلک@والعنوان@وسائر من
سـلطxم كFل ٕا5 ٕاشـارة اXاّدة wذه التعـب� ã0ف مyا@, وا�سـتفادة باُمورها القيام

مyا@/ وا�ستنتاج وال�بية التدب� جهة من التاّم واختيارهم
/@ ٨ . ٣٩ ـ قبُل ِمن ٕاليه َيدُعو كاَن ما ÒãÏ ß»َن ِمنُه ِنعمًة له َخوَّ ٕاذا Ú Ôj

ãÏ»ن اختياره@: ã| والنعمة مقتدراً مسلّطاً نفسه ورأيى نعمًة خائ0ً جعله فٕاذا أيى
ِعلم@/ × Ò%َع اُوتيتُُه ا Ù̂ ٕا قاَل ـ /@٧٨.٢٨ ã|و ٕاليه@/ يدعو كان ما@

فٕاّن وغ�ها@, وإ�عطاء وا¦Çليک إ�نعام دون اXاّدة wذه التعـب� لطف فظهر
وأحسن اسـتفادة أبلغ ãÏÉيقت وهذا ,@ والرعيى والنفوذ التسّلط وهو زائداً@, قيداً فzا

النعمة@/ من استنتاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خون@:

وخاَن بنفسه@, يتعّديى انة@, ÒUو وِخيانة َخْوناً ا Ôuو ÒO أ�مانَة الرجُل خاَن ـ مصبا
بإ�شارة ك«Ìالطَّْرف هو قيل : Ôأ�ع� وخائنة وخائنة@مبالغة, خائن, فهو وفيه@, العهَد
والغاصب@: والسارق ب�اòائن وفّرقوا تعّمـد@/ عن الثانية النظرة هيى وقيل اòفـّية@,
موضع من ِخفية أخذ من والسارق أميـناً@/ عليه ُجعل ما خاَن الّذيى هو اòائن بأّن
ما واòان ع�قّوته@/ معتمداً ِجهاراً أخذ من والغاصب ٕاليه@/ الوصول من Wنوعاً @كان
يـؤكل ما واòوان@: تنّقصـته@/ ء@: ãÏ¿ال ّونت ÒHو خانات@/ وا�مع اXسـافرون@, يNله
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خون ١٦٨

السكيت@, ابن حكاه وضّمها أ�@ك$, وهيى ك«Ìاòاء ث0ث@لغات: وفيه معّرب@, عليه@,
فارس@/ ابن حكاه مكسورة wمزة وٕاخوان

نقصان وذلک َخْوناً@, Oونه خانه يقال التنقّص@, وهو واحد@, أصل ـ َخون ـ مقا
واحد@/ والقياس أ�سد@/ اòّوان@: ويقال /@ ã9تنقَّص أيى :@ ã ÙLح ف0ن ã9ن Hوَّ ويقال الوفاء@,
له مع9 ف0 َخّواناً@, أ�ّول الربيع اُ�و5 العربيّة ã| يسّمون كانوا م Øuٕا يقال الّذيى فأمّا
فقيل ثعلب ُسئل /@ ّ أعجميى هو قوم@: فقال عليه@, يُؤكل الّذيى وأمّا به@/ للشغل وجه و�
فـقال يـتنقّص؟ أيى عليه ما يُتخّون ٔ�@نّه ُخواناً يسّميى وان Ôòا ٕاّن يقال أن Nوز له

ذلک@/ �@يبعد

ْون Òòوا الُوّد@/ وَخْون النُّصح َخْون الَمخانة@: الليث@: قال ـ ٥٨١ . ٧ الxذيب
ٕاّ� ُخلُق ع�كّل يُطبَع اXؤمن ا¡ديث@: ã|و خيانة@/ ف0ن ã9خان تقول ,@ ØOش ن Ò ßT ع�
مyا@/ ØÌ¾ ٕا5 حـاله Øتغ� وهو َخْوناً@, oوالنع الّدهر خانـه وتقول والكَِذب@/ يانة ßòا
ما وكّل بعÎÉم@: قال الع�@/ خائن ل0ٔسـد يقال ذلک ومن فَـ�ه@, النظر@: ã| ْون Òòوا
الدهور Hّونته ويقال ]ع9التنقّص@, التخّون يكون وقد Hّونک@/ فقد حالک عن ك Øغ�
ومن التعّهـد@, وا��خر التنقّص@, أحدYا معنـيان@: له فالتخّون تنّقصته@/ أيى ع�وHّوفته اXصدَر فأخرج :@ Ôأ�ع� خائنة ـ وأمّا ال0ّم@/ عن مُبدلة النون جعل تعّهداً جعله
أيى الشـاة وثـاغية إ�بـل راِغية ومثله@: �ِغيـة@, فيه تسمُع � تعا5@: كقوله فاِعلة@,

وثغاؤها@/ ُرغاؤها

ÇOون أيى ـ أنفَسكُم وOتانوَن ـ واختانَه َخوناً@, Oونه كذا ã| خانه ـ صحا
التعّهد@/ والتخّون@: يانة@/ ßòا ٕا5 نسبه وخّونه@: بعضاً@/ بعضكم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٦٩ خون

والتحقيق@:

التعّهد خ0ف ع� نيًّة أو قوً� العمـل هو اÇXاّدة@:@ هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ت¿Ìيعيّاً@/ أو تكوينيّاً أمراً الوظيفة تلک كانت سواء عليه@, ويُوظَّف منه يُتوقَّع الّذيى

/@٧١ . ٨ ـ اَ" خانوا َفَقد ِخيانتََک ُيريُدوا َوٕان

قوً�@/ أو عم0ً أو نيًّة يّة ×Gٕا وتعّهدات ت¿Ìيعيّة تكاليف اòيانة fتعلّق
/@٢٧ . ٨ ـ أماناِتكُم ونوا ÒHَو سوَل َوالرَّ اَ" ونوا ÒH � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ@ يا

ما ٕاÊÈر من ب�أنف«Îم@, أو وب�رسوله وب�ا� بيyم Dف يُتعّهد نقضما يراد
تعّهداtم@/ ونقض يعلمون � ]ا والسïوالقول الفرائض وترِك م Òu0ٕاع Oالف

السيف@/ وخانه الدهر@, خانه فيقال@: التكوينّية@: اòيانة وأمّا
/@١٣ . ٥ ـ م Ôyِم خائنٍة َع%× لُع َتطَّ تَزاُل َو�

/@١٩ . ٤٠ ـ Ô"أ�ْع خاِئنََة َيعلَُم
استعملت ا Ø̂ فٕا ب�العيون@/ من اòائنة Òالع� ويَعلم خائنة, مyم ع�bاعة أيى

اXبالغة@/ أو مصدراً وليست]ع9اòيانة ,@ ãLا¡قي معناها ã| اòائنة
/@١٠٧ . ٤ ـ ÓDأث َخّواناً كاَن َمن بُّ ß ÔJ � اَ" ٕانَّ

ٕا5 ٕاشارة اXبالغة@: بصيغة والتعب� باòيانة@/ واتّصف الصفة هذه أدام من يراد
وإ�غFض@/ للعفو قابلة وا�تِّصاف@, إ�دامة حّد ٕا5 تصل n ٕاذا مّرة اòيانة أّن

تاُنوَن ÒO الَّذيَن َعن اِدْل ÔQ َو� ///@ ÓDَخص Ò"للخاِئنـ َتكُن َو� ـ@ قـبلها@ وا��يـة
م@/ ÔÎ Ò»أنُف
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خوي ١٧٠

ÇOونون أيى وانتخاب@, قصد وعن اختياراً الفعل ع� ويدّل افتعال ا�ختيان
ٔ�جلهم و�@تكن م@, Ø{J@� ا� فٕاّن جان}م وعن عyم Qادل ف0 اòيانة@/ وOتارون

الناس@/ Hاصمون ÓDخص عyم الدفاع و]نظور
C6خانه فzا@: وأ�صل فارسّية@: لغة عن معّرب فهو اXائدة@: ]ع9 وان Òòا وأمّا
اXناسبة وwذه البيت@, لنعم ومظهر الطعام@, أنواع فzا صغ� بيت فلعلّها البيت@, ]ع9

ونظ�ه@/ ع�الفندق يطلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خوي@:

وَخـواًء@, أهـلها@, من خَلْت :@ رميى باب من َخْوياً ِويى ÒH الدار خوت ـ مصبا
n ٕاذا 6أيى مطر غ� من سقطت النجوم@: وَخَوت لغة@/ تعب باب من َخَوًي وَخِوَيْت
Hويًة@: إ�بل ت وخوَّ للَمغيب@/ مالت وية@: ÒH ْت وَخوَّ مثله@, وأخَوْت ,@Cنوئها ã| [طر
عضديه@/ وقيل@جا|× عن@أ�رض, رفع@بطنه @سجوده@: ã|@الرجل وخوي صت@بطوuا/ ß̀
,@ ِويى ÒH الدار َخَوت يقال والسقوط@, ع�اòلّو يدّل واحد أصل خوي@: ـ مقا
اÇXرأة وَخِويت أيضاً@/ وأخويى مطر@, سقوطه عند يكن nو سقط ٕاذا النجم@: وخَوي
وكذا سـجوده@, ã| Qا|× ٕاذا الرجـل@: َخّوي ويقال الو�دة@/ عند تأ@كل n ٕاذا َخَوًي@:
أخـ�× فقد سجوده ã| َخّويى ٕاذا ٔ�@نّه الباب@, قياس وهو بروكه@, ã| Qا|× ٕاذا البع�

وجنبه@/ ما@@ب�عضده
َخوًي@, ِويى ÒO الطعام من بطنُه َخويى يقال ا0òء@, واء@: Òòا أصل خوي@: ـ مفر

َخواًء@/ ِويى ÒH الدار وَخَوت له@, تشبzاً َخَوًي ا�وز َوَخوي
اُصوÇGا@/ النخل وأعجاز ـ خاويٍَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu@كأ ـ ٦١٤ . ٧ الxذيب
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١٧١ خوي

م Ô Úu@َكَأ آخر@: موضع ã| وقال ويؤّنث@, يذّكر النخل ٔ�ّن للنخل@, نعت خاوية وقيل@:
مع9اXنقلع@, معناها اòاِوية وكذلک َمنبته@, من اXنقلع واXنقِعر@: ـ ُمنَقِعر ٍل ÒK أعجاُز
وَخويى فيه@, نبتت كانت الّذيى مَنبxا من َخَوْت ا Øu@�ٔ خاوية@, انقلعت@: ٕاذا Gا فقيل
ـ فرسـه َخواء ã| ف0ن دخل ويقال أهلها@/ من خَلْت أيى خوت ومع9× مyا@/ منبxا
وقال عرو¾Îا@/ ع%× خاوية وهيى ـ ووقع اuَدم أيى وَخويى ورجليه@/ ب�يديه ما ã9يع

عامر@/ ب0 قا_ة وهيى أهلها باَد الدار@: َخَوت الليث@:
حديث ã|و اuدم@/ ٕاذا البيـت وَخوي وسقطت@/ tّدمت الدار@: خَوت ـ لسا
وعـرو¾Îا@: وخ0@, سـقط ٕاذا :@ َخَويى عرو¾Îا@, ع� خاِويـة بداٍر هم فٕاذا ـ@ Îºل
ورفعها أ�رض عن بطنه جا|× أيى ـ َخّويى سجد ٕاذا كان C6ص Ø ã(الن وٕاّن سقوفها@/

جنبيه@/ عن عضَديْه ّويى ÔOو ب�ذلک ما ِويى ÒO ØOح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو بنفسـه قا_اً كان ما ووقوع السقوط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
Tفوظاً, يكون أن �@بّد القيد ولكّن اXوارد, مفهومه@Mسب اXعO9تلف وهذا ظاهراً@/
بنف«Îا مة متقـوِّ @كانت بعـدما أ�رض ع� وسـقطت وقعت ٕاذا الدار@: خوت فيقال
خـ� ٕاذا البـطن وخوي أنف«Îا@/ ã| تقّومها بعد النجوم وخوت بنياuا@/ ع� وقا_ة
أ�رض ع� وقعت ٕاذا النخل وخوي وا�نكسار@/ والسقوط الضعف آثار فيه وظهر

قيامها@/ بعد

وغ�ها@/ واòّر والوقوع السقوط مواّد وب� اXاّدة هذه ب� الفرق يظهر وwذا
التصويت@/ حالة ã| السقوط هو اòّر أّن مّر وقد

أ�صل@/ لوازم fن وغ�ها@: وا�uدام وا�نقعار اòلّو oمفاه وأمّا
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خيب ١٧٢

/@٤٥ . ٢٢ ـ Îا ß¾ُعرو × Ò%َع خاِويٌة فِهيىَ ة Ò ßXظا َوِهيىَ أْهَلْكناها َقْريٍَة َفكَأَيِّنِمن
ساجداً@, خّر يقال العروش@, ع� السقوط حالة ع� تقّومها@, بعد ساقطة أيى
كان أيى ع�العرش@/ وَخويى وجوههم@, ع� النار ã| ويُسَحبون الّسقُف@, علzم وخّر
وجهه@/ ع� وخرَّ سقط قوGم@: ã| Fك وا¡الة@, اGيئة ع�تلک والسحب السقوط

قا_ة@/ كانت بعدما ã Øالك� وا�uدام الشديد ع�السقوط للد�لة التعب� وهذا
/@٥٢ . ٢٧ ـ َظَلُموا ا ß[ خاويٌة م Ôtبُيو َفِتلَک

/@٧ . ٦٩ ـ خاِويَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu@َكأ@
مة@/ ومتقوِّ قا_ة كانت بعدما@ سقطت قد أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيب@:

وخيّبَه خيبة@, اGيبة اXثل@: ã|و طلب@/ ]ا يظفر n َخيْبًة@: يُب ÒO خاَب ـ مصبا
خائباً@/ جعله ا�@:

للِقدح قوGم وأ�صل وحرمان@/ فائدة ع�ُعدم يدّل واحد أصل خيب@: ـ مقا
يُِفد فلم ُحِرم ٕاذا وذلک فخاب@, أمر ã| سعي قالوا@: Øj َخيّاب@/ هو :@ يُواريى � الّذيى

َخ�اً@/
وتقول Hييباً@, أنا وخيّبـته طلب@, ما يَنل Òn ٕاذا َخْيبـة@: الرجل خاَب ـ صحا
وقعوا ويقال@: ع�ا�بتداء@/ والرفع فعل@, ع�ٕاÊÈر فالنصب لزيد, وَخيْبٌة لزيد, َخيْبًة

الباطل@/ معناه م½Íوف غ� يَِّب@, Ô ÔH واديى ã|
Oوب خاب ثعلب@: ّد@/ Òا� حرمان ْيبة@: Òòا الليث@: قال ـ ٦٠٢ . ٧ الxذيب
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١٧٣ خيب

ء@/ ãÏ¾ عندهم يبق فلم عندهم ما ذهب ٕاذا َخوبة@: أصابxم عبيد@: أبو افتقر@/ ٕاذا َخْوباً:
كفر@/ ٕاذا وخاب ,@Ì ß»خ ٕاذا خاب الفّراء@: وعن وبة@/ Òòا للجوع ويقال

نزلنا يقال@: ,@ ß�َطورت ÒW ßب�أرَض� َطر Ô] n ãOّال أ�رض وبة@: Òòا خوب@: ـ صحا
fعناه خوبة@, أصابتنا عمرو@: أبو قال wا@/ َرعيى � َسوء ]وضع أ�رضأيى من وبة ÒR

ا¡اجة@/ fعناه با¡اء وبة Ò¡وا ا£اعة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأ�مـل@, الرجاء بعد وا¤روميّة اليأس هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يوجب وقد اÌ»òان@, ي0زم وقد ينله@, nالغ9و طلب ٕاذا ا�وع ي0زم اXع9قد وهذا

واXمنوعّية@/ ا¤روميّة ينتج وقد الكفر@,
أشّد القنوط أّن واòيبة@: والقُنوط اليأس ب� الفرق ـ ٢٠٣ الفروق ã| يقول
وأمّا أمل@/ ما نيل امتناع ا Øu@�ٔ أ�مل@, بعد ٕاّ� تكون ف0 اòيبة وأمّا اليأس@/ من مبالغة
يـتعاقبان نقيضان واليأس والرجاء بعده@/ يكون وقد أ�مل قبل يكون فقد اليأس@:

والّظفر@/ اòيبة @كتعاقب
َقـد ,@ ÓFُظل َل Ò Òa َمن خاَب وَقد ,@ يى Ò@ف� َمن خاَب َوَقد َعنيد@, اٍر َجبّ ُكلُّ َوخاَب

/@١٠ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح

حصولَه يتوقّع ما له Jصل nو ويأمل يطلب ]ا يظفر nو وُحِرَم مُِنَع وقد أيى
وظاXاً@/ ومف�ياً جبّاراً كان ٕاذا

ا¤روميّة وأمّا @مواردها@/ ã|@خاّصة وTروميّة خيبة وجب الث0ثة@ اُ�مور وهذه
ال¿Ìور قاطبة مبدأ فٕانّه النفس@, تدسيس مورد ã| تتحقّق فهيى الكلّية@: يْبَة Òòوا العامّة
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خ� ١٧٤

ا¢تلفة@/ ا�هات ã| ا¤روميّة أنواع bيع ومنشأ
هو فاXزكّيى ٌس@, مدسِّ وٕامّا مزّكٍ ٕامّا ا¡الت�@: ٕاحدي من Oلو � ٕانسان فكّل

/@FGثالث و� اòائب@, هو س واXدسِّ فِلح@, ÔXا
اòيبة@/ مقابلة ã| هيى ا Ø̂ ٕا والظفر@: والفتح الف0ح أّن وظهر

واXقصود الغرض@والوصوِل@ٕا5@اGدف حصوِل التوفيق@وفقدان عدم و�0O@أّن
باòيبة@, عنه ØGويع اليأس@, مرتبة وuاية ا¤روميّة درجة آخر هو ا¡ياة@: طول ã|
التعب�باòيبة تري وGذا باXقصود, والرaة@والظفر للخ� الباب وفتح ويقابلها@الف0ح

الكافرين@/ ع� الكليّة واXعاقبة الشديدة ا£ازاة مقام ã|
/@١٢٧ . ٣ ـ خاِئب" َفينقِلبوا م Òxيكِب أو َكَفروا الَِّذيَن ِمَن طََرفاً ِلَيْقَطَع
الدنيوّية@/ حياtم ã| يريدون ]ا ينالوا nو يسxدفون ]ا يظفروا فلم أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:
قـيل ومنه لفظـه@, ع� ّ ِخ�يى ٕاليه والنسـبة والوجود@, الكرم :@�ßòا ـ مصبا
Çَرج ÔO الّذيى ٔ�@نّه منه@, أ�صفر ع� غلب لكنّه ,@Cشببو = Ø ãæ6يونا ّ ِخ�يى للَمنثور
,@ ØGال ّ ِخ�يى للَخزاَمي@: ويقال كرم@, ذو أيى ِخ� ذو وف0ن أ�دوية@, ã| ويُدخل دهنه
ا�فـتداء@/ مـن الِفـدية مثل ا�ختيار Ëºٕا ـ�ة@: ßòوا رJاً@/ البادية نبات أذ@كيى ٔ�@نّه
هـيى ويقال الرؤية@/ خيار له يقال ومنه ا�ختيار@, هو واòيار اòيار@, ]ع9 وا�Òòة
واحـد@, ]Çع9 لغتان Yا وقيل ,@ Øتطـ� من Ëºٕا الط�ة مثل ء ãÏ¿ال ت Ø�H من Ëºا
ã| وقال ة@/ Ò Ò+ ßòا م Ô ÒG كاَن ما@ ـ التNيل ã|و ليس]ختار@/ ُة Ö� Òòا ّ أ�صمعيى قول ويؤيِّده
وِخـ�اً ِعـَنب@, وزان اً Òِخـ� باع باب من ه Ôأخ� صاحبه ع� الرجَل ِخرُت البارع@:@
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١٧٥ خ�

أحدYا@, فاختار ا�ختيار ٕاليه فّوضت ب�الشيئ�@: ته Øوخ� عليه@, فّضلته ٕاذا وِخ�ة:
خ0ف Ö� Òòوا ما@اخ�ته@/ أيى ãç Öِخ� وهذه ا�ßòة, طلبت@منه ا�: واستخرت ه, Ø�Hو
َخ�ات@, وا�مع ة, Öَخ�Qواُ�ن لكرا_ه, اXال: خيار ومنه وِخيار@/ ُخيور وbعه , ØÌ¿ال
ذو أيى ,@ Ùخ� ورجل واòلق@, ا�Fل ã| فاضلة أيى والتخفيف بالتشديد@, ة Ùَخ� وامرأة
ٕاËºفاعل ويكون هذا@, من Õخ� هذا فيقال للتفضيل Õخ� ãçويأ أخيار@, وقوم خ�@,
Ô Òأخ� وهذا وفضل@, خ� ذات هيى أيى النوم من خ� الص0ة Lو التفضيل به �@يراد

/@Fyم أ�لف تسقط العرب وسائر منه@, ØÌ¾أ وكذلک عامر@, ã9ب لغة ã| هذا من
كّل ٔ�ّن ,@ ØÌ¿ال فا�Òòخ0ف عليه@, Jمل Øj واXيل@, العطف أصله خ�@: ـ مقا
وا�ستخارة@: الكرم@/ :@�ßòوا اòيار@/ وا�ßòة@: صاحبه@/ ع� ويعطف ٕاليه Zيل أحد
ويـقال ا�سـتعطاف@, وهيى ا�سـتخارة من هذا وكّل لک@, أ�مـرين خ� تسأل أن
ØOح بيxا ثقبة ã| خشبة Qعل أن وهو الضبع@, استخارة من وهو قالوا@: استخرته@/
فاضلة@/ ة@: Ùَخـ� وامرأة Ùَخ� رجل فيقال الكـ0م ف ØÍ½ يُ Øj آخر@/ مكان من Hرج
ويقال ِحسان@/ َخ+ات فzّن ـ ومَيسمها bاGا ã| ة Öَخ� وامرأة وأخيار@/ ِخيار وقوم
Ò"َسـبع قوَمُه ×Ïºمو واختاَر ـ رج0ً ف0ن ã9ب Ò�اخ وتقول@: فِخرُته@/ ف0ناً خايرُت

ِريبَة@/ ارتاب مثل ِخ�ة اختار مصدر خفيفًة@, ة Ò� ßòا هو تقول رجً?@/
ت Ø�Hو وأخيارهم@/ الناس خيار وهؤ�ء ء@, ãÏ¿ال ِخيار هذا ـ ٨٩ ا�شتقاق
Uتارة@/ أيى ِخيار وٕابل فَيِْعل@, وزن Ùَخ� وف0ن وِخ�َته@, ِخياره أخذت ء@: ãÏ¿ال هذا
قال واXروءة@, اGيئة حسن أيى ,@�ßòا حسن ف0ن ويقولون@: /@ Ùَخ� bع أخاِير@: وقوم

معّرب@/ ØãÏºفار هو عبيدة@: أبو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خ� ١٧٦

والتحقيق@:

ع� وتفضيله واصطفاؤه@, ء ãÏ¾انتخاب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
bيع ã| ملحوظان القيدان وهذان والتفضيل@/ وا�ختيار@, ا�نتخاب قيدان ففيه غ�ه@,

اشتقاقها@/ صيغ

ويكون أ�فراد@, ب� من وُينتخب تار ÔO ما �Òòفا :@ ØÌ¿ال يقابل ما هو �Òòفا
مراتب/ ما@يكون@مرجوحاً@ومفضوً�@وله@أيضاً ØÌ¿أّن@ال Fك وله@مراتب@/ فاض0ً@وراجحاً/

/@٣٥ . ٢١ ـ ØÌ¿وال+òبا َوَنبلوكُم
/@١١ . ٢٤ ـ َلكُم Õ+َخ ُهَو َبل َلكُم اً ØÌ¾ َسبوه ÒI �

/@٢١ . ٧٠ ـ اÒò+َمنوعاً ُه َمسَّ وٕاذا َجزوعاً ØÌ¿ال ُه َمسَّ ٕاذا
/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ٍة ذَرَّ ِمثقاَل َيْعَمل َوَمْن يََره@, َخ+اً ٍة ذَرَّ ِمثقاَل َيْعَمْل ن Ò Òf
فاسَتِبقوا ات@: Ö� Òòا وbعها ,@Qاُ�ن ã| ة Ö� Òòوا يار@, ßòوا يور Ôòا bعه :@�Òòوا

/@١١٤ . ٣ ـ اÒò+اِت ã| َوُيساِرُعوَن ـ ١٤٨ . ٢ ـ اÒò+اِت
Fك أخيار وا�مع فصل@, وذا ومُنتخباً تاراً ÔU كان ¾Ìيف]ع9ما وزان :@ Ù� Òòوا

/@٤٧ . ٣٨ ـ أ�خيار Ò"صَطَف ÔX ا َن ß ÒX ِعنَدنا م Ô Úuَوٕا وأ¾Ìاف@: ¾Ìيف ã|
من فكلّها واستخار@, واختار Øفتخ� ه Øوخ� ,@ Øخ� فهو َخ�اً � ÒO خاَر يقال@:

واGيئات@/ الصيغ باخت0ف Jصل ا Ø̂ ٕا ãæعاXا واخت0ف أ�صل@,
تار, ÒOو َيشاُء ما ُلُق ÒO َوَربَُّک ِعلم@, ناُهمع%× Ò@اخ َوَلَقد فاسَتِمْع, تَُک Ò@اخ َوأنا

/@١٥٥ . ٧ ـ َرجً? Ò"َسبع قوَمُه ×Ïºمو واختاَر

www.attaweel.com



١٧٧ خ�

اGيئة فتدّل فضيلة@, ذا اXنَتخب وكوُن وقصد ورغبة توّجه مع ا�نتخاب يراد
الرغبة@/ ع�

/@٣٨ . ٦٨ ـ ون Ú+ Ò ÒH ا ÒX فيه َلكُم ٕانَّ ون@, Ú+َيَتَخ ا Ø ßW فا@ِكَهٍة َو
اخـتيار ذا جعله أيى ه Øخ� يقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن ون@, Øتتخ� أيى

/@ Øفتخ�
/@٢٢١ . ٢ ـ ك ßÌ¿ُم ِمن Õ+َخ ُمؤِمٌن َوَلَعبٌد

/@٥٤ . ٣ ـ اXا@ِكرين Ô+َخ َواُ"
َمـٌة ؤ�َ ,@ Õ+َخ قوَن ُمتَفرِّ أ@أرباٌب ولئُكم@, اُ ِمن Õ+َخ أ@كّفاُر@كم َلُكم@, Õ+َخ ذِلكُم
َمعروٌف َقوٌل َلُكم@, Õ+َخ َتصوموا َوأن ,@ Õ+َخ ةُ ِخَر Ðا� َوالّداُر َكة@, ßÌ¿ُم ِمن Õ+َخ ُمؤِمنٌَة

َخ+@/ ذلَک التَّقويى ِلباُس َو َخ+@, اِ" ِعنَد َوما ,@ Õ+َخ ةٌ َوَمغِفَر
وا�مع واXفرد واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى كَصعب صفة اXوارد هذه ã| �òوا
�Çòا ٕاليه اXنسـوب اXوضوع أّن ٕا5 ٕاشارة هذا ã|و اXعقول@, أو ا¤سوس التـذك�وأ�مر من اُخر جهات ٕا5 يتوّجـه و� بذاتـه@, ومنظـور هو حيـث من ملحوظ

واXعقول@/ وا¤سوس وا�مع وإ�فراد والتأنيث
تلک من يسـتفاد ا Ø̂ فٕا ِمن@: Mرف يسـتعمل Dف الكائنة أ�فضليّة مفهوم وأمّا
أّن ٕا5 مضافاً أ�صل@, ã| تفضيل أفَْعُل ا Øuٕا بعÎÉم قال Fك ,@�òا كلمة من � ا¡رف
ِمنُه@/ Õ+َخ أنا ـ من كلمة ٕا5 Jتاج ف0 معناه من وقيد الّلفظ مفهوم من جزء التفضيل
ã| فٕاّن وغ�ها@, والصا¬ وا�ÇÒميل َسن Ò¡ا ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق فظهر

Uصوصة@/ وخصوصيّة قيداً مyا واحدة @كّل
الصـ0 ã| ء وسيجيى ا�نتخاب@/ بقيد ا�مع هو ا�جتباء أّن ا�)@: ã| وسبق
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خيط ١٧٨

/@ ãLا¡قي معناYا والنخب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيط@:

أ�بيض اòيُط َلكُم Ú"يتب × Ø!َح ـ ُخيوط bعه به@, اط ÔO الّذيى ْيط Òòا ـ مصبا
الصادق@/ وأ�بيض الكاذب@, فأ�سود الفجران@, باòيط� اXراد ـ يطأ�سَود Òòا من
والثـوب َخـيّاط@, فهو اòياطة@, Ëº�ٕوا باع@, باب من Oيطه الثوب الرجل وخاط
¡Çاف وزان به Oاط ما ياط@: ßòوا والِمخيط ا¦ام@, ع� يوط ÒUو النقص ع� يط ÒU

منه@/ ا�Fعة النَّعام@: وِخيُط وِملحف@/
فيقال عليه@, مل ÔJ Øj دّقة@, ã| ء ãÏ¿ال ع�امتداد يدّل واحد أصل خيط@: ـ مقا
واòيط الyار@, بياض أ�بيض@: واòيط معروف@/ يط Òòفا منتِصباً@/ يكون ما بعض ã|
ينحدر الظه�ة وقت 6يري الشمس لُعاب من يَسيل Xا ويقال اللّيل@/ سواد أ�سود@:
الباب@, من فهو ُخيَّط@: رأسه ã| ْيُب الشَّ بدا للّذيى قوGم فأمّا باطل@/ خيُط :@CءÊ»ال من
عـنقها@/ طول وَخيْطها َخيْطاء@, نَعامة ويقال باòيوط@/ مُشـبّه ذلک من َ الباديى @كأّن
ا£تمع ٔ�ّن الباب@, قياس وهو النَّعام@, من فا�Fعة يط@: ßòا فأمّا معروفة@/ واòياطة

بعض@/ ٕا5 بعضه خيط كالّذيى يكون

وكـذلک إ�برة@, والِمخَيط@: وُخيوطة@/ ُخيوط وbعه لک@, السِّ ْيط@: Òòا ـ صحا
الشيطان@: اُط ÒUو Kاعها@, الرقبة@: وَخْيط اXستطيل@/ الفجر أ�سود@: واòيط ياط@/ ßòا

مُضطرباً@/ طوي0ً كان ٔ�@نّه بذلک@, يلّقب ا¡كم بن َمْروان وكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| كان سـواء oسـتقXا اXمـتّد اòّط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن

www.attaweel.com



١٧٩ خيل

الفجر عند بال«Êء اXمتّد وع�اòيط لک@, ع�السِّ فيطلق والعمل@, بالصنع أو وع�التكوين وغ�ه@, النعام من اXمتّد الصّف وع� النَّعام@, من الطويل العنق وع� وغ�ه@,
الرأس@/ ã| اXمتّد الشيب أثر وع� ,@oستقXا واXرور السلوك

هـو يقال هذا وع� باÇòيط@, صناعة وصنع به عمل ٕاذا Oيـطه خاطه يقال
مبالغًة@/ ِخياٌط إ�برة أو لک ع�السِّ ويطلق َيط@, ßU وإ�برة خيّاط@,

اòيط استعFل وأ@ك$ منك«Ìاً@, أو منحنياً أو ÓDمستق يكون أن من أعّم واòّط
به@/ يتّصف وما معروضه ع� يطلق أيى اòّط@, له عرض Dف

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ÙË Òº ã| َمُل Ò9ا َيلَج × Ø!ح ا9نََّة َيْدخلوَن َو�
مَسلک مطلق اXراد أو الِمخَيط@, ثقبة وهو لک السِّ فيه يرد وما يدخل ما ØË Ú»ال
يكون أ�ّول@: الوجه فع� الِمخَيط@/ ã| أو إ�برة@, ã| الَمسلک يكون وَمنفذه@, لک السِّ
ã| اÇòياطة تتحقّق وبه اòياطة وسيلة كونه باعتبار الِمخَيط@, هو اòياط من اXراد
,@ ّ اXصدريى معناه اòياط من ف�اد :@ ãæالثا الوجه وع� مبالغة@/ عليه فيطلق اòارج@,

وا�مل@/ ØË Ú»ال راجع ـ اòياطة مراحل ã| الكائنة الثقبة أيى
/@١٨٧ . ٢ ـ الَفْجر ِمَن أ�سَوِد يِط Òòا ِمَن أ�بيُض يُط Òòا َلكُم Ò Ú"َيَتَب × Ø!َح

مقام ã| أ�سود باòيط ØGيع nو الفجر@, من@بدّو ا¡اصل اXع�ض البياض يراد
البياض@/ هو ا Ø̂ ٕا وا¡ادث وأصل@, íم الظلمة وهو أ�رض ã| السواد فٕاّن :@ Øالتب�

/@ ّ انðاعيى اXاّدة هذه ã| ا�شتقاق ٕاّن نقول@: أن و�@يبعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيل@:

ُخيول@, وا�مع لفظها@, من Gا واحد و� مؤنّثة وهيى معروفة@, يْل@: Òòا ـ مصبا
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الُفرسان@, وع� وع�الGاذين Cوإ�بل 6اòيل ع�الِعراب اòيل وتطلق بعÎÉم, قال
وبـه الرجل اختال يقال@: ومنه َمرحاً@, بنف«Îا ٕاعجاwا وهو �ختياGا َخي0ً يت Ùdو
ورجل وأخيلة@, خي0ن bعه ا�سد ã| الّذيى واòال وإ�عجاب@/ Gالك وهو ُخي0َء
ول ÒU أيضاً ويقال وَمكيول@, مَكيل مثل يول ÒUو يل ÒU وكذلک ي0ن@, ßòا كث� أخيل@:
ُخَويل@, ع� تصغ�ه ويؤيِّده لغة@, ã| الواو بنات من أ@نّه ع� يدّل وهذا َمقول@, مثل
للمطر@, Çtيّأت ال«Êء@: وHّيَلِت أخايل@/ وا�مع ِقّراق@, الشَّ هو يقال طائر وأ�خيل@:
ٕاذا السـحابة@: وأخالت واشتبه@, التبس ٕاذا ء@: ãÏ¿ال وأخال أيضاً@, وأخالت وخّيلت
مفعول@, Ëºٕا يلَة ÒUو يلة@, ÔU فهيى ماطرة@, فحسبxا اXطر د�ئل فzا ظهرت وقد رأيxا
Çوف ÒUو الناس@, أخاف ٔ�@نّه يف ÔUمرض يقال Fك وهذا فحسبxا@, أحسبتک ا Øu@�ٔ
يل@/ ÔU فهو ذلک@, فيه ظهر ٕاذا واXكروه@: للخ� ء ãÏ¿ال أخاَل قيل ومنه خافوه@, م Øu@�ٔ
لغة@, باع باب من Oيله وخاله ظّنه@, ٕاذا ناَل@: باب من َخي0ًْ اله ÒO َء ãÏ¿ال الرجل وخال
يفتحون أسد وبنو ,@�ًFأ@ك$استع وهو ع�غ�قياس ٕاخاُل@, للمتكلِّم@: اXضارع ã|ع�و الرجل وَخيّل والظّن@/ الوهم من للمفعول@: بالبـناء كذا له وِخيَل القياس@, ع�

ٕاليه@/ الوهم وّجه ٕاذا :@ Ó9ومع وزناً تلبيساً لبّس مثل Hيي0ً الرجل
وهـو ـيال Òòا ذلک Çfن تلّون@/ ã| حركـة ع� يدّل واحد أصل خيل@: ـ مقا
خّيلت ويقال@: ويتلّون@, يتشبّه ٔ�@نّه َمنامه@, ã| إ�نسان يتخيّله ما وأصله الشخص@,

يى Ødو معروفة@/ واòيل يقربه@/ ف0 الذئب منه ع ُيفزَّ خياً� لولدها وضعَت ٕاذا للناقة@:
ِمشيته ã| ا¢تال ٔ�ّن صحيح@, هذا الع0ء@: بن عمرو أبو قال �ختياGا@, قيل يل@: Òòا
والعرب ِقّراق@, الشَّ هو يقال ألوان@, ذا أظنّه طائر وأ�خيل@: ألواناً@/ حركته ã| تـغ�Øيتلّون ذلک عـند يكون أن و�بّد للمطر@, tيّأت ٕاذا ال«Êُء@: Hّيلت ويقال به@/ تتشأم
الÇxمة وّجهَت ٕاذا Hيي0ً@: الرجل ع� خّيلُت قوGم فأمّا السحابة@/ والَمخيلة@: لون@/
ÇHّيلُت ومنه كذا@, أ@نّه ٕا5 يّل Ò ÔO كذا يكون أن يُشبه يقال@: ٔ�@نّه ذلک@, من فهو ٕاليه@,
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فيه@/ تفّرسَت ٕاذا Hي0ًّ@: عليه
ã|و اXرآة ã|و اXنام ã| اXتصّورة كالصورة ا£ّردة الصورة أصله يال Òòا ـ مفر
دقيق شخص كّل ã| متصّور أمر كّل صورة ã| تستعمل Øj ,@ Ø ãyرXا غيبوبة بُعيد القلب
ذلک@, تصّور والتخيّل النفس@, ã| ء ãÏ¿ال خيال تصوير والتخييل اòيال@/ Vري Nريى
أبدت ال«Êء@: خّيلت ويقال اXظنون@, خيال بتصّور اعتباراً يقال ظننت@, ]ع9 وِخلُت
َي0ء@: Ôòوا ذلک@, َخيال مُظهر أ@نّه وحقيقته خليق@, أيى بكذا@: يل ÒU وف0ن للمطر/ َخياً�
قيل Xا اòـيل لفظ يتأّول ومyا نفسه@, من ل0ٕنسان تراءْت فضـلة Hيّل عن ØGالتك
ل0ٔفراس Ëºٕا أ�صل ã| واòـيل وة@, ÒK نفسـه ã| وجد ٕاّ� فرساً أحد يركب � ٕانّه
واحد كّل ã| ويستعمل يل@, Òòا ِرباِط َوِمن ـ تعا5 قوله وع�ذلک bيعاً@, والفرسان
عن لكم عفوُت ـ C6ع وقوله للُفرسان@/ فهذا ـ ã(ارك ا� َخيَل يا ـ Lو داً@, متفرِّ Fyم
كّل ã| فيختال ناً متلوِّ لكونه ِقّراق الشَّ ã9يع وأ�خيل أ�فراَس@/ ã9يع ـ اòيل صدقة

أ�ّول@/ اللّون غ� لوناً له أّن وقت
َمـرتع اÇXثال أّن Fك أ�فكار مرتع واòيال والتوّهم@/ الظّن اòيال@: ـ @كليّات
اليقظة@/ ã|نام@وXا ã|@غيبته بعد ا¤سوس عن الباقية للصورة يقال واòيال@قد أ�بصار@/

النوم@/ حال كان @Dف ٕاّ� �@يقال والطّيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتّبة مـهيّأة منعـقدة Uصوصة حالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXراقـبة ع� الداّل السـابق اòول مفهـوم من قريب اXفهوم وهذا ذهناً@/ أو خارجاً
ٕا5 بالنسـبة نفسـه ã| منعقدة Uصوصة وحالة tيّؤ فٕانّه ٕاعـطاء@, مع ء ãÏ¾ ورعاية
واKفاضاً@/ انكساراً الياء ã| فٕاّن والياء, الواو ã|حر جهة من Fyبي ا�متياز ولعّل الغ�,
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ذهناً, أ�صل هذا مصاديق من الصور@: من لک واشتبه تشبّه وما والوهم فالظّن
والوهم@/ الظّن من أعّم اXفهوم وهذا

حاصلة اòارج ã| منعقدة حا�تUصوصة :�والتبخ ØGع@والتكÍÉلل والxيّؤ
Gم@/ الباطن ã|الُعجب حالة وكذلک ل0ٔفراد@,

ا¡الة@/ تلک مصاديق من النوم@, ã| والتخيّل للمطر@, ال«Êء وكذلکHيّل
و� معجبة ÇUصوصة حالة وع� Uتالة أ�فراس كون فباعتبار يل@: Òòا وأمّا

للحرب@/ مxيّئة كانت ٕاذا ØDس و� @كانتVتمعة@, ٕاذا ØDس
عـنه@, وَخـيََّل عليه@, وَخيََّل فيه@, وَخيََّل له@, َخيََّل ٕاليه@, َخيَّل ـ التعبـ� وأمّا
بسـبب فـzا ãæـعاXا فاخت0ف وHايََل@: وخايََل@, وHيَّل@, عليـه@, وأخاَل واختاَل@,
مyا كّل ã| اòصوصيّة وتظهر والصيغ@, اGيئات واخت0ف ا¡روف@, ]ختلف استعGFا

والعوارض@/ mÊÉال م0حظة جهة من
/@٢٣ . ٥٧ ـ َفخور تاٍل ÔU ُكلَّ بُّ ß ÔJ@� اُ"

ويxيّأ ٕالzا ويتوّجه Uصوصة حالة نفسه ã| يري اً ÙGومتك معجباً كان مَن أيى
ã|و ا¢صوصة@, ا¡اصلة والصورة ا¡الة جهة ٕا5 اXاّدة هذه ã| فالنظر wا@/ يفتخر Øj
خـاَل يـقال الواقـعة@/ ا¡الة تلک بعد ـل� اXتحصِّ Fzمفهوم ٕا5 وإ�عجاب ØGالتك
فـٕاّن ا¡الة@, تلک وقصد واختار Uصوصة صورة نفسه ã| وتصّور ظنَّ أيى واختاَل

الفعل@/ واختيار للمطاوعة ا�فتعال

/@٦٦ . ٢٠ ـ َتْسَعيى ا Úu َأ@ ِسْحِرِهم ِمن ٕالَيِْه ُل يَّ Ò ÔO م Ô Ûzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا
يقال عملهم@/ من خيال صورة نفسه ã| له ويتحّصل يxيّأ ØOح خائ0ً َعل ÔN أيى

ٕاليه@/ خائ0ً جعله أيى ٕاليه وخيّل خائ0ً@, جعله أيى خيّله
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/@ ٨ . ١٦ ـ َكبوها Ò@ِل Ò+م Ò¡وا والِبغاَل ْيَل Òòوا
/@٦٤ . ١٧ ـ َوَرِجِلَک ْيِلَک Ò ÒR م Öz َعلَ َواجِلْب

/@١٤ . ٣ ـ َمة ـَسوَّ ÔX ا ْيَل Òòوا َة والِفضَّ
/@٦ . ٥٩ ـ ِركاٍب َو� َخيٍل ِمن َعلَيِْه Ôrأوَجْف ا Òf

كان ما@ أو كان مَن ومعناه كَصعب صفة أ�صل ã| اòيل ٕاّن نقول أن ٕاËºو�@يبعد جعل Øj يركبه@, مَن أو الفرس ع� يطلق هذا وع� اً@, ÙGومتك صاً ومتشخِّ خائ0ً
bع@/

ه@, ØGوتك وعجبه تشّخصه باعتبار ِقّراق الشَّ ع� اXاّدة ٕاط0ق أّن يظهر وwذا
خياله@/ ã|و للمطر الxيّؤ ã| كانا ٕاذا والسحاب وع�ال«Êء

]ناسـبة حادث اصط0ح فهو اXشـ�ك@: للحّس ا¡افظـة ]ع9 اòيال وأمّا
فيه@/ اXش�ك ا¡ّس من اXرتسمة والصور اXنعقدة النقوش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oخ

:@ Ø ãèأ�عـرا ابن قال الشـجر@, عيدان من العرب تبنـيه بيت اòيمـة@: ـ مصبا
6نبت بالثُّمام يسـقّف Øj أعواد أربعة من بل ثياب من العـرب عند اòيمة �@تكون
وخـّيمت ِخـيام@/ وا�مع لغـة@, اGاء Mذف oÒòوا ,@ Òoوِخ خDت وا�مع ,@Cضعيف

به@/ أeت ٕاذا باXكان
:@oÒòوا معروفة@, يمُة Òòفا والثبات@/ إ�قامة ع� يدّل واحد أصل :@oخ ـ مقا
:@o ßòوا ْيمة@/ Òòا يت Ùdولذلک به@, أقام باXكان Úoَخ ويقال اòيمة@/ علzا تُب9× ِعيدان
للجبان قوGم الباب ومن ٕالzا@/ أبداً مرجعه ويكون علzا يُب9× إ�نسان ٔ�ّن السجّية@,
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/@oO خاَم قد ويقال به@, حراك � ُجبنه من ٔ�@نّه mخا
وقال Çُلق@/ Ôòوا الطبيعة وهيى ـيمة الشِّ :@o ßòا عبيد@: أبو ـ ٦٠٨ . ٧ الxذيب
ابن عن ثعلب بعيـنه@/ موضٌع :@ Õoوِخ /@Cالسيف 6جوهر ِفِرنده السـيف@: oِخ غ�ه@:
ثياب@/ من و�@تكون بالثُّمام@, تسقّف Øj أعواد@, من@أربعة �تكون@ٕاّ� يْمة Òòا :@ Ø ãèأ�عرا
يام@/ ßòا علzا يُب9× ِعيداُن :@ Öo Òòوا ِمَظلَّـة@/ ويقال وغ�ها@, الثِّـياب fن الَمظلّة وأمّا
البـقرة@: وخّيَمت فzا@/ أقام ٕاذا :@ ÚoHو بنـاها@, ٕاذا َخيْـمة ف0ن Úoَخ تقول@: والعرب

تGحه@/ فلم كناÎºا ã|أقامت
كاòيمة@/ جعله أيى وخيَّمه مستدير@/ أ�عراب بيوت من بيت يمة@: Òòا ـ لسا
كاNXل يّتخذها@ صاحـ}ا ٔ�ّن خيمة وسـمِّيت واNXل@, البيت العرب@: عند واòيمة
اXلوك ب�يديى يقام Fك قياماً الرجال له oيستخ أن أحّب من ا¡ديث@: ã|و /@ Ø ãأ�ص�
واستجّم@/ استخّم ويرويى ,@ ØoÇ ÔO Úoوَخ باXكان@, أقام ٕاذا oO خاَم قوGم من وهو ـ
كذا@: مكان ØoHو بناها@/ وأْخَيمها@: اòيمة وأخام التشبيه@/ ع� اGوادج أيضاً يام ßòوا
والعـرب أقـاموا@/ باXكان@: وخيّموا اòيمة@, ã| دخلوا القوم@: Øoوخ خيمته@/ ÍÈب
باXكان الطيِّبة الرائحة وخّيمت فzا@/ أقام ٕاذا ØoHو بناها@, ٕاذا خيمة ف0ن Øoخ تقول
فيه أقام ِكناسه@: ã| ØãÏ¿الوح Øoوَخ /@CتÌ¿وانت 6لزقت به وَعبقت أقامت والثوب@:

/@ Ôéوَج نكََص :@o ÒO عنه وخاَم يGَجه@/ فلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باXكان@, Úoوخ ,@ Ôo ÒO خاَم ومنه إ�قامة@, هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أعواد من ويُب9× مُقاماً يُتّخذ مNل ع� يطلق اXفهوم هذا و]ناسبة الرائحُة@/ وخّيَمت
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واNXل والدار البيت 0Rف ٕاقامة@, مNل كوuا جهة ٕا5 اòيمة ã| النظر فٕاّن وثياب@,
وÇTيط@, دائرة Iت وقوعها كون جهة وٕا5 البيتوتة جهة ٕا5 فzا فالنظر وغ�ها@:

الNول@/ جهة وٕا5
من@/ Mرف استعGFا فباعتبار والنكوص@: ÖéÔا� مفهوم وأمّا

اòيمة@, من انðاعيّة فاشتقاقات وأخام@: ÚoHو القوم Øoوخ خيَّمه ـ قوGم وأمّا
]ع9إ�قامة@/ oO خام من وليست]شتقّة

/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا ã| َمقُصوراٌت ُحوٌر
ٕاشارة قلنا Fك اòيمة ã| فٕاّن والدور@: واXنازل البيوت دون اXاّدة wذه التعب�
أو الNول ]حّل التعب� من ألطف اXفهوم وهذا ٕاقامxم@, Tّل ã| أيى إ�قامة@, جهة ٕا5

/@0O � Fك وJاط@, يدار Tّل ã| أو البيتوتة Tّل
ويتلوه ,@C@القـرآن كلFت ã| 6@التحقيق كتاب من اòاء حرف باب آخر تتمـoوهذا ã| والتأييد التوفيـق أسأل oا¡ك oالعل ا� ومن الّدال@, حرف أّوله ما باب

قدير@/ Ø ã5و ٕانّه وجوده@, ولطفه ]نِّه الكتاب@,

www.attaweel.com



www.attaweel.com



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّدال

دأب@:

قال والشأن@/ العادة أب@: فالدَّ ودوام@/ ع�م�زمة يدّل واحد أصل دأب@: ـ مقا

ã| الرجُل ودأَب ٕا�الشأن@/ معناه حّولت العرب أّن ٕاّ+ دأبُت من أصله الدأب الفّراء@:
ار@/ Øyوال اللّيل والدائباِن@: ٕادآباً@/ أنا وأدأبته جّد@/ ٕاذا عمله

أنا@, وأدأبتُه َدِئب@, فهو وُدؤباً@, َدأباً وَتِعَب@, َجّد عمله@: ã| ف�ن دأَب ـ صحا
Jّرك@/ وقد والشأن@, العادة والدأب@: ار@/ Øyوال اللّيل والدائباِن@:

فـعلَه أيى ـ ودينَه دأبَه هذا مازال ـ قوGم fن َدأب@: فأمّا ـ ١٧٢ ا+شتقاق
+@يفارقه@/ الّذيى

الرجُل وأدأَب ,@
الس ã| اXبالغة ُءوب@: الدُّ الليث@: قال ـ ٢٠٢ . ١٤ الxذيب

ã| الزّجـاج وقال ُدُءوباً@/ تدأُب الناقـة دأَبت الّ�زم والفعل أتعـ}ا@, ٕاذا ٕادآباً@: الدابّة
الّلغة@/ أهل قال كذا فرعون@, آل وكأمر فرعون@, آل كشأن أيى ـ ِفرعون آِل كَدأِب ـ@@
XصZ Ø ãع�الن� وتظاهرهم كفرهم ã| اجxادهم هاهنا@: XدأَبZ أّن عنديى فيه والقول
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ã| اجxدَت ٕاذا وُدُءوباً@: َودَأباً دأباً أدأُب دأْبُت ,@XعZ Ïºع�مو فرعون آل @كتظاهر
@العادة@/ ã|@كلَّه @هذاX@دينَک@ودأبَک@وديدنَک@وديديونَک, يقال@ما@زال@Zأيى أبو@عبيد@: ء@/ ãÏ¿ال
وَدأباً َدَأباً سـ
ها ã| الدابُّة ودأبت فيه@/ ٕاجxد عمله@: ã| الرجل دأَب ـ أسا
ه Ò
وأج نفَسـه وأدأَب دائبة@, ودابّة ِسن�دََأباً@/ َسبَع تَْزَرُعوَن Ë¼عا وعن وُدءوباً@/

وَعَملَُک@/ َشأنَُک أيى َدأبَُک هذا ا£از@: ومن دائباً@/ ذلک وفعَل ودابَّته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بولغ ٕاذا أمر ã| اXستمّر اXداوم ا�ريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
وا+جxاد والعادة الشـأن ـ@ @oمفاه ã| تسـتعمل أ+صل هذا و]ناسـبة فيه@/ Ø Ôrواه
oفاهXا هذه من واحد كّل وليس ونظائرها@, 
الس ã| واXبالغة وا�Xزمة واXداَومة

القيود@/ وجود من و+@بّد ,@ Ø ãحقي� بأصل إ+ط�ق بنحو

ُنوٍح قوِم دأِب ِمثَل كَفروا@, ِفرَعوَن@/// آِل كدأِب بوا@, كذَّ ِفرَعوَن@/// آِل @َكَدأِب
/@٣١ . ٤٠ ـ َبعِدِهم ِمن والَّذيَن و\وَد وعاٍد

ٕاجرائها@/ ã| وvتّمون وxNدون علzا يُداومون ã�ّال سلوكهم كيفيّة أيى

/@٤٧ . ١٢ ـ دََأباً Òِسن� َسْبَع تَْزَرعوَن


غ من العمل ذلک ã| واجxدوا اهتّموا وقد مستمّرة مداومة طريقة ع� أيى
وتواٍن@/ اخت�ل

/@٣٣ . ١٤ ـ ß Öداِئَب� والَقَمَر ْمَس الشَّ َلكُم َر وَسخَّ

مستمّر وسلوك مداوم وشأن منظّم مستقo@وبرنا¶ ع�جريان Fuكو حال أيى
ثابت@/
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١٨٩ دّب

دبب@/ ـ وماّدة اXاّدة هذه ب# التناسب من ما $O@+و

ا�Çريان@, ع� د+لة فzا ٔ+ّن نظائرها@: دون اXاّدة wذه 
التعبـ لطف فظهر
وا+هBم@/ وا�Xزمة@, وا+ستمرار@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّب@:

أيضاً@: َدبيباً ا�يـش ودّب َدبيباً@, ÍÈَب باب من يَِدبُّ 
الصـغ دبَّ ـ مصبا
ع Ôdو القياس@, ع� ُدَويبة وتصغ
ها داّبة@, أ+رض ã| حيوان وكّل لَيِّناً@, اً Ö
َس ساُروا
الدواّب@, الط
من فأخرج بعÎÉم فيه وخالف ع�غ
قياس@, ألفاً الياء بقلب ُدوابَة
حيوان كّل sا خلق أيى @ـ@ ماء ِمن دابَّـٍة@ ُكلَّ َخَلَق واُ< تعا�@: قوله وهو بال«Êع@, وُرّد
فعرٌف إ+ط�ق عند بالدابّـة والبغل الفرس Hصيص وأمّا ,@ ØñـW 
غ أو كان اً@ ØñW
خبيث@, حيوان ّب@: والدُّ واّب@/ الدَّ وا�مع واُ+ن4@, الذكر ع� الدابّة وتطلق طارٔي@,

واُ+ن4ُدّبة@/

من أخّف أ+رض ع� حركة وهو منقاس@, صحيح واحد أصل دّب@: ـ مقا
يدخل + ا¡ديث@: ã|و داّبة@/ فهو أ+رض ع� Ï¿م ما وكّل َدبيباً@, دّب تقول ,@ ãÏ¿Xا
الّذيى والقَّ�ع@: ,@mFبالنـ الناس ب# يِدّب الّذيى النّـFم يراد ـ قَّ�ٌع و+ َديبُوٌب ا�نّة
كانت ٕاذا@ َدبـوٌب@, ناقة ويقال عنده@/ له مرتبة عن ليقلعه سلطانه ٕا� بإ+نسان ãÏ¿َي
ويقال يَِدّب@/ أحد أيى ,@ ã Ùèوُد ã Ùèَد بالدار ما ويقال َدبيباً@/ ٕاّ+ اللّحم ك9ة من ãÏ¿ Ò]@+
فعل ٕاذا بُدّبته@, وأخذ ف�ن@, ُدبَّة ف�ن ركب ويقال بالدم@/ تَدّب كانت ٕاذا َدبوب@, طعنة

َمشيه@/ م¿Ïمثل كأ@نّه فعله@, مثل

طو@/ Òòا تقارب وهو َدبيباً@, يَِدّب َدّب قوGم من فَّعال وَدبّاب ـ ٩٧ ا+شتقاق
وكذلک فاِعلة@, وزن ã| داِببة وأ+صل داّبة@/ فهو ماٍش من أ+رض ع� دّب ما وكّل
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من ã<َأعييت ـ السائر والَمثل أعلم@/ sوا ـ اAٔرِض ã| دابٍَّة ِمن َوما الت=يل@: ã| Ì Ù»ُف
الطبيعة ّبة@: الدُّ قوم@: وقال الَعصا@/ ع� َدَببَت أن ٕا� شَببَت لُدن من أيى ـ ٕا�ُدّب ُشّبٍ

بفعله@/ اقتدي ٕاذا ف�ن@, ُدّب ف�ن ركب يقال واòليقة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهوم من ويقرب اòفيفة@, الليِّنة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
نبيدن@/ ÔP بالفارسيّة عنه Ø@عXا

أيى ,@
والط وا¡¿Ìات وأ+نعام إ+نسان من ا¡يوان أنواع bيع تعّم فالدابّة
نوع@/ ّ أيى من ما حركة له حياة ذيى @كّل

Ô	َيط طاِئٍر Aَو اAْٔرِض ã| دابٍَّة ِمن َوما :@ ã| Fك 
الط يقابل ما ع� تطلق وقد
ناَحيِْه@/ Ò ßP

اس@/ النّ ِمن Õ	وكث وابُّ والدَّ جُر والشَّ :@ ã| Fك إ+نسان ع�ما@يقابل تطلق وقد

واAٔنعاِم والدوابِّ النّاِس وِمَن :@ ã| Fك وأ+نعام الناس ع�ما@يقابل تطلق وقد
ألوانه@/ Uتلٌف

ـ ا@ُكم@ وٕايّ يَْرُزقها اُ< رزَقها ِمُل ÒI@A دابٍَّة وكأيِّنِمن : ã| Fك العاّم إ+ط�ق وأمّا
إ+نسان@/ 
غ حيوان كّل ف
اد

دابَّـٍة@, ُكلِّ ِمن فzا وَبثَّ َكَفروا@, الَّذيَن اِ< عنَد الدواّب ÚÌ Ò¾ ٕانَّ تعا�@: وقوله
/@٦ . ١١ ـ ِرْزُقها َع�اِ< Aّٕا اAٔرِض ã| دابٍَّة ِمن وما

ا¡يوان@/ أنواع bيع ف
اد
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وله حياة ذا كان ما ٕا�مطلق اXوارد بعض ã| النظر فٕاّن :@
التعب اخت�ف وأمّا
يكون وقد ا¡يوان@/ يرادف ما مطلق حينئذ منه ف
اد والنبات@, ا�Fد مقابل ã| حركة

الط فيقابل ا�هة@, هذه اXلحوظ ويكون فzا@, ويِدّب أ+رض ã| ãÏ¿Z ما ٕا� النظر
العاقل@/ إ+نسان مقابل ã| دابّة كونه جهة ٕا� النظر يكون وقد ال«Êء@/ جّو ã| ك اXتحرِّ
فيقابل ا�هة@, هذه اXلحوظ فيكون ضعيفاً ا¡يوان من كونه ٕا� اXنظور يكون وقد

/@nالعا sوا أ+نعام@,

ا¢تلفة@/ 
التعاب هذه ã|اللّطف فظهر

/@ ٨٢ . ٢٧ ـ ُتَكلُِّمُهم رِض َAٔا ِمَن دابًَّة م Ô ÒG َعلzمأخَرْجنا القوُل َوقَع وٕاذا

ووقع والعذاب@, أ+خذ وعد واقEب يؤمنوا@, nو علÇzم ا¡ّجة ت Ø] وٕاذا أيى
حاGم جريان Gم Ù#يب دابّـة أ+رض من Gم فنخرج أجلهم@: ÏÉوانق ا¡كم علzم

ا¡ّق@/ عن وٕاعراÎÈم أعGFم ونتيجة سلوكهم عاقبة وسوء

بالدابّـة 
والتعبـ القّهـار@, الرّب آيات من وآية ,@ ّ عمـوميى ّ يى ×Gٕا قانـون فهذا
يشاء ]ا يشاء ما يفعل أ@نّه وٕا� الباهرة وعظمته التامّة قدرته ٕا� ٕاشارة وتنك
ها@:
دابّة َّ وأيى ّ حيى موجود َّ أيى أ+مر Gذا Oرج فهو تعا�حّد@, لقدرته وليس يشاء@, @كيف

علzم@/ ما Gم Ù#وتب تكلِّمهم Ø�ح أ+رض من

يتحّقق@/ مصداق ّ بأيى وينطبق الداّبة@, جهة ومن اXورد جهة من عامّة فا+�ية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دبر@:

ومنه ء@, ãÏ¾ كّل من القُبُل خ�ف Hفيف@: الباء وسكوُن بضّمت#@, ُبر الدُّ ـ مصبا
ٕاذا تدب
اً@: عبَده الرجل دبَّر ومنه إ+نسان@, عنه أدَبر ما وأصله ُدبر@, أ+مر ِخر �+ يقال
وأدَبَر اGزZة@/ عن كناية ُدبره@: ووّ+ه أ+دبار@/ وا�مع الفرج@, ُبر@: والدُّ موته@/ بعد أعتقه
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وأدَبـَر ان½Íم@, ٕاذا قعد باب من ُدبوراً الyار وَدَبر دبر@, ذا صار أيى Øو� ٕاذا الرجُل@:
دابرة وÎºام دابر@, فهو اGدف@, من خرج أيضاً@: قعد باب من ُدبوراً ال«Îم ودَبر مثله@/
دبره ã| نظرت تدّبراً وتدّبرته وروّية@, فكر عن فعلته تدب
اً@: أ+مر ودّبرت ودوابرة@/

الصبا@/ تقابل اXغرب جهة من tّب ر´ بور@: والدَّ وآخره@/ عاقبته وهو

وَخلفه@, ء ãÏ¿ال آخر وهو واحد@, قياس ã| ُجلّه أّن الباب هذا أصل دبر@: ـ مقا
القُبل@/ خ�ف بر الدُّ أّن الباب fعظم نذكرها@: يس
ة كلFت عنه وتَشّذ ُقُبله@, خ�ُف
من القبـيل السـّكيت@: ابن قال تفتـله@/ ح# غزÇGا من اXرأة به أدبرت ما :@
ب والدَّ
الطائر@: وداِبرة صدرك@/ عن به أدبرَت ما :@
ب والدَّ صدرك@, ٕا� به أقبلَت ما الفَتيل@:
عـنه أغَضـيُت أيى ,@ ãæاُذ َدبر قولَـه جعلت وتقول ِرجلـه@/ ر مؤخَّ ã| ã�ّال إ+صـبع
عن ا¡ديَث ودّبرت ُدُبره@/ وهو آخرُه@, جاء ٕاذا وذلک وأدَبَر@, الyاُر وَدَبر وتصاWت@,
خلفه@/ ء Nيى أ+ّول ُيدبر ث ا¤دِّ ا+�خر ٔ+ّن الباب@, من وهو عنه@, به حّدثت ٕاذا ف�ن@,
sا وقـطع /@X@ا¡افر فوق اXسـتدّق Z@اXوضع سغ الرُّ مؤّخر حاذيى ما ا¡افر@: ودابرة
Øو� كأ@نّه اGدف من Oرج الّذيى ال«Îام@: من اِبر والدَّ مyم@/ ãب� من آخر أيى دابرهم@,

ودابرُت ال9يّا@/ َيدُبر ٔ+@نّه بذلک يى Ùd Sم َبران@: والدَّ ُدبوراً@/ َيدُبر دُبر وقد ُدُبره@, الراميى
واحد كّل يEك أن وذلک الباب@, من وهو ـ تداَبروا + ـ ا¡ديث ã|و عاديته@, ف�ناً@:
ٕا� ينظر أ@نّه وذلک أمره@, إ+نسان يدبِّر والتدب
أن بوجهه@/ ع�صاحبه إ+قبال Fyم
ُدُبـر@, عن أمَته أو عبَده الرجل عتق :@
والتدب ُدُبره@/ وهو وآخره@, عاقبتُه 
تص ما
قبل من النسب hكر كان ٕاذا@ مداَبر@, مقابَل ورجل صاحبه@/ موت بعد يُعتَق أن وهو
والداِبـر@: كذلک@/ فهو مyم أدبر ومَن hكر فهو مyم أقبل من أّن هذا ومع> أبويه@,
ويقال الyار@/ تبع يقول ـ أدبَر ٕاذا والّليِل :@Ì Ú»يُف ذلک وع� ُدبوراً@, َدَبر يقال التابع@,

فُيعَرف@/ به ُيدِبر و+ فُيعَرف به يُقبِل ما له ليس أيى ِدبرة@, و+ قبلة أ+مِر Gذا ليس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اÇXفهوم وهذا وإ+قبال@, القُبل يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
داِبـراً@, صار أيى ُدبوراً@, َيدُبر َدَبر فيقال@: واXوارد@/ واGيئات الصيغ باخت�ف Oتلف
هـؤAِء داِبـَر ٕاّن الكـاِفرين@, داِبَر@ وَيقطَع َظَلموا@, الَّذيَن القوِم داِبُر فُقِطَع داِبر@: فهو

َمقطوع@/

ا+نقطاع عن عبارة الدابر وقطع ء@, ãÏ¿ال من يتأّخر وما آخره ء ãÏ¾ كّل فدابر
وقدرة ثابتة قّوة ٕا� مستنداً و+@يكون مداوماً جريانه +@يكون Mيث ا+�خر, وانقضاء

قهراً@/ وحياته وجوده جريان أيّام ãÏÉفتنق جارية@,
بكونه اتّصف ]ع>ما ُنب@, Ôكا� صفة أ+صل ã| يكون أن ف�@يبعد ُبر@: الدُّ وأمّا
ـم ß ÙGيُو َوَمْن ُدبٍُر@, ِمن eيَصـُه وَقّدْت وتابع@: ر متأخِّ هو ما كّل ع� يطلق Øj دابراً@,

إ+نسان@/ َظهر جهة وهو القُبل@, يقابل ما وهو ـ ُدُبره َيومئٍذ

ُيوّلون A دبار@, Aٔا ُتوّلوهم ف[ دبار@, Aٔا يَُوّلوكُم ُيقاِتلوكُم وٕان أدبار@: وا�مع
دبار@/ Aٔا

/@ ãالو� راجع

ُمدِبر@: وهو دبره@, ã| جعله أيى عنه وأدبر ُدبر@, ذا صار أيى أدبر يقال وإ+دبار@:
ُمدِبرين@/ َوّلوا@ ٕاذا ُمدِبراً@, × Øَو� ,@ × Øَوتََو� َمنأدبََر أْدَبر@, ٕاذا والّليِل

ا Øu@كأ @ Ø Òð Ö Òt رآها ØF َفلَ :@ ã| Fك الظاهر ã|و Tسوساً يكون أن من أعّم فإ+دبار
ب@/ ُيَعقِّ Ònَو ُمدِبراً × Øَو� جانٌّ

ُمدِبرين@/ َوّلوا@ ٕاذا عاَء الدُّ ÚË Ô½ال ُتسِمُع Aَو :@ ã| Fك معنويّاً@ معقوً+ أو
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ا¡ّق@/ قبول عن بقلوwم أيى

ع� ء ãÏ¿ال يكون بأن عاقبة@, ذا وجعله دبر ذا ء ãÏ¿ال
تصي هو :@
التدب وأمّا
وروّية@: فكر عن مع>العمل وهذا مطلوبة@, ونتيجة حسنة عاقبة

.@@٣٢ ـ رِض َAٕٔا�ا Êِء Ú»ال ِمَن اAْٔمَر ُيدبُِّر اAٔمَر@, ُيدبُِّر َع�الَعرِش dسَتويى Ú Ôj
/@٥

/@٣١ . ١٠ ـ اُ< فَسَيقولوَن اAَٔمَر ُيدبُِّر َوَمن

/@٥ . ٧٩ ـ دبِّراِتأمراً ÔXفا َسْبقاً فالّسابقاِت

وجعل وترتيبه nالعا اُمور oتنظ عن عبارة تعا� sا ٕا� بالنسبة 
التدب مع>
منتج@/ صنع وأتقن نظام ع�أحسن اُ+مور

ا¤دودة اXتعيِّنة ا�زئيّات ã| فهيى تعا�@: sا 
غ ٕا� اXنسوبة التدب
ات وأمّا
فzا@/ ٕاشكال و+ منه@, ومأموريّة اXتعال sا من بٕاذن


التدب مفهوم حصول معناه@: فحقيقة التفعيل@, Xطاوعة تفّعل فهو التدّبر@: وأمّا
ومن عاقبة@, ذا صار أيى أ+ْمُر@, فتدّبر أ+ْمَر دّبر فيقال اXفهوم@, ذلک واختيار وIقّقه

ã| َتـدبََّر ـ Çbلة ٕا� مرجعه فكأّن ـ القرآَن َتدبَّر ـ التعدية مفهوم يؤخذ اXع> هذا
الُقرآن@/ َيتدبَّروَن أَف[ القرآن@:

آياِته@/ بَّروا ِلَيدَّ القوَل@, َبروا َيدَّ أَفلَْم

ٕاّدبَّر فيقال@: ا¡اجة@, عند للتلّفظ باGمزة ء وجيى وتدغم@, داً+ تفعَّل تاء تقلب
ثِّر@/ الُمدَّ ã| Fك بِّر@, مُدَّ فهو بِّر يَدَّ

أ+فكـار@, ã| أو أ+قوال ã| أو أ+عFل ã| أو التكوينيّات ã| ٕامّا 
التدب ٕاّن Øj<ع[ فيكون بالنظر@: متعلّقاً استعمل وٕاذا النظَر@, أو القوَل أو العمَل أو اòلَق َدّبر فيقال
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١٩٥ دثر

اُ+مور@/ عاقبة ã| والتفّكر والنظر الفكر

مـصاديق من بل مطلقاً@, للكلمـة Ø ãحقي� ]فهوم ليس التفّكر مفهوم أّن فظهر
خاّص@/ مورد ã| الواحد أ+صل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دثر@:

فوق غ
ه أو كساء من عليه يُلقيه ما وهو إ+نسان به يتدّثر ما الدثار@: ـ مصبا
من ُدثوراً ÔËºالر وَدثر بإ+دغام@/ ومُّدثِّر متدثِّر فهو به@, تلفَّف بالدثار@: وتدّثر الشعار@,

داثر@/ فهو درس@, قعد@: باب

ع� بعِضه وتناضد ء ãÏ¾تضاعف وهو مّطِرد@, منقاس واحد أصل دثر@: ـ مقا
ومن الِشـعار@/ فوق وهو إ+نسان به تدّثر ما والِدثار@: /@
الكث اXال فالَدثر@: بعض@/
الرجل وتدّثر ÇGا@/ ِدثاراً صار كأ@نّه ,@Xع�هاZ تَسـنّمها ٕاذا الناقـَة الفحُل تدّثر الباب
فأمّا وينام@/ يتدّثر ٔ+@نّه يى Ùdو النَّؤوم@, الرجل ثور@: والدَّ فركبه@/ عليه وثب ٕاذا فرسـه
وتأتيه الرياح عليه tبَّ Ø�ح ظاهراً يكون أ@نّه وذلک هذا@, من فهو داِثر@, Ëºر قوGم

فتغطِّيه@/ ثار كالدِّ له 
فتص Xبالرياح يغطَّيى Zما واِمس الرَّ

صاحبه@/ وَدّثره به, ومُّدثِّر بالكساء مُتَدثِّر وهو عار, الشِّ فوق ثاَر الدِّ لَِبس ـ أسا
الرجُل وتدّثر تسّنمها@/ الناقة@: الفحُل تدثَّر ا£از@: ومن داِثر@/ دارٌس وهو اX=ُل وَدَثر
كَسـ�ُن :@ ّ ِدثـاريى وف�ن خاِمل@, َدثور@: ورجل فركبه@/ عليه وثب ٕاذا لّله ÒQو فرَسه

قال@/ بالصِّ عهد بعيُد داِثر@: وسيف ل@/ للمتموِّ باXال@: يتدّثر وهو ف@/ ØÍ½يت + سا@كن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو ثار فـالدِّ إ+حـاطة@, مع التضاعف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
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دحر ١٩٦

´ الرِّ ع� تطلق القيد هذا وبلحاظ اXناسبة وwذه به@/ اللِّباسTيطاً فوق ما@@تُضوعف
ا+ستعFل@/ موارد سائر وهكذا للناقة@, الداثر ÙsتسXا والفحل ,@ اXغطِّيى الراِمس

/@١ . ٧٤ ـ فأنِْذر ُقم ثِّر ـدَّ ÔX ا ا Ûv@َأ يا
`ول من والفّعالّية@, ا+جxاد عن Jجبه ]ا واXتغطِّيى به Jيط ]ا اXتدثِّر أيى

زائدة@/ وتعلّقات والعمل ا¡ركة عن Zنعه ]ا وتلفّف وكسل وسكون

وLوه@/ الدثار بلُبس Hتّص + الكلمة فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحر@:

ا Öyِم@ اُخرْج تعـا�@:@ sا قال وإ+بعـاد@, الطرد وهو واحـد أصل دحر@: ـ مقا
َمْدُحوراً@/ َمذؤوماً@

تبعيدك ْحر@: الدَّ :@ ّ أ+زهريى وأبعده@/ دفعه وُدحوراً@: َدْحراً َيدَحُره َدَحره ـ لسا

أيى ُيدَحرون أيى ـ ُدحوراً جانٍب ُكلِّ ِمن ويُقَذُفوَن الزّجاج@: وقال /@ ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال
يـوم ã| منه أدحق و+ أدحُر@, فيه ٕابليُس يَوٍم ِمن ما َعرفة@: حديث ã|و ُيباَعدون@/
وإ+بعاد@/ الطرد والّدحق@: وإ+ذ+ل@/ إ+هانة سبيل ع� بُعنٍف الدفع ْحر@: الدَّ ـ عرفة
وصف نزل وقد وُجّن@, ر ßÎ Ô¾ من وأجّن كأ¾Îَر وُدِحَق ُدِحَر من للتفضيل ã�ّال وأفعُل

وأدحُق@/ أدحُر بأ@نّه الشيطان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ+ذ+ل إ+هانة سـبيل ع� إ+بعـاد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ+صل أّن
اòصوصّية@/ وwذه ا¡الة ع�تلک إ+بعاد أيى والدفع@,
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١٩٧ دحض

الذّل ]Çع> ْخـر والدَّ اXنع@, ]ع> Ì Öº الدَّ ا�ملة@: ã| Ó<ومع لفظاً مyا ويقُرب
الدحض@/ وكذلک الطرد@, ]ع> والدحق إ+قبال@, مقابل ْبر والدَّ والصغار@,

وصـيغة ة Ø{شـXا الصـفة أّن فيه فالتحقيق ا£هول@: من التفضيل صيغة وأمّا
جهة ٕا� توّجه دون من هو هو حيث من ا¡دث ع� الد+لة فzا يراد قد التفضيل
ثبوت ع� حينئٍذ الّلفظ فيدّل ياً@, متعدِّ أو +زماً الفعل كوِن أيى الوقوع@, أو الصدور

Ø ã<بXا من مأخوذة تكون الصيغة أّن + هو@, حيث من فيه أ+فضليّة ع� أو ا¡دث
للمفعول@/

/@١٨ . ٧@ @ـ @َمْدُحوراً َمذُؤوماً ا Öyِم dخُرْج قاَل
sا عـباد ٕاض�ل ã| واجxد أ+مر خالف ٔ+@نّه اòاّص@, إ+بعاد حالة ã| أيى

اXتعال@/
/@٣٩ . ١٧ ـ@ @ َمْدُحوراً َملوماً Ò Úsَجَه ã| × Ò(فُتل آَخَر اً ×Gٕا اِ< َمَع َعْل Ö ÒQ Aَو

و[ّسَک +@يفـيده ما ٕا� توّجه قد فٕانّه وإ+هانة@, والذّل الدفع حالة ã| مُبـَعداً
شيئاً@/ عنه ã<يغ@+ Ë ß½منف ]ستمَسک

/@٩ . ٣٧ ـ ُدحوراً جانٍب ُكلِّ ِمن ويُقَذُفوَن

به معلّل القذف فٕاّن تأديباً@, ÍÈبت ã| Fك ٔ+جله@, مفعول أ@نّه ع� منصوب
وMصوله@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحض@:

ومنه َزِلَقْت@, ِرجُله@: َدَحَضْت يقال وَزَلق@, زوال ع� يدّل أصل دحض@: ـ مقا
داِحَضة@/ م Ô Ôx @ُحجَّ ـ َتثبت n ٕاذا ف�ن@: حّجُة ودحَضْت زالت@, الشمُس@: دحَضِت
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دحض ١٩٨

/@ يى التعدِّ ã| ,sُا Îا ÒÉوأدَح بطلت@, نفع@: باب من َدْحضاً ا¡ّجة َدَحضت ـ مصبا
زِلق@/ جُل@: الرِّ وَدحَض

ã|و /@
البعـ ِرجُل َدحَضْت إ+ز+ق@, وإ+دحـاض@: َلق@, الزَّ ْحض@: الدَّ ـ لسا
وَدَحÎÉا َزِلقت@, وُدحـوضاً@: َدْحضاً تَْدَحُض ص@, صَّ ÔO nو رجُله@, دحَضْت ا¤كم@:
داِحض bع حض@: الدَّ أ+قدام@/ ِض ُدحَّ Ô
غ باُء Ò ÔS ـ حديٍث ã|و أزَلقها@/ Îا@: ÒÉوأدَح
بطلت@/ ٕاذا دحوضاً@: حّجته ودَحَضْت اُ+مور@/ ã| عزZة و+ Gم ثبات + الّذين وهم
تأتينا +تزال عمرو@: ٕ+بن معاوية حديث ã|و َلق@/ الزَّ عنه يكون الّذيى اXاء ْحض@: والدَّ
وَدَحض برجلک@, فzا تبحث أيى بالصاد ويُروي َتزلَق, أيى @بولک@, ã| َنة@تَدحضwا Òw
أ+قدام@/ علzا +تثبت َمزلَّة كان َدحض@ٕاذا ومكان فَحَص@برجله@/ ٕاذا برجله@وَدَحص@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبط�ن@, @ٕا�@الزوال اXنxيى الشديد الزلَق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
مطلق@/ فهو لَق الزَّ وأمّا

ÇMيث الزلَـق أيى اòاّص@, اXورد هذا ã| يكون أن +زم اXاّدة هذه فٕاط�ق
كان ٕاذا والقدم جل الرِّ وَزلَق البط�ن@, ٕا� اÇXنxية كا¡ّجة الزوال@, ٕا� منxياً يكون
الّزوال@, ٕا� وانـxت تزلزلت ٕاذا العقيدة ã| والزلَق وا¡ركة@, 
الس عن Zنع شديداً

الزوال@/ ٕا� وانxت زالت ٕاذا الشمس ã| لَق والزَّ

اXعقو+ت@/ ã| أو ا¤سوسات ã| يكون أن من أعّم فالدحض

ـ Çم Øwَر ِعنَد داِحَضٌة م Ô Ôx ُحجَّ لَُه اسُتجيَب َبْعِدما ِمن اِ< ã| اّجوَن ÔJ والَِّذيَن
/@١٦ . ٤٢
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١٩٩ دحي

عن عبارة ا+ستجابة أّن ْوب@: Òا� ã| وسبق تعا�@/ sٕا�ا راجع له@: ã| 
الضم
بيyم@, Dف ا¡كم وٕاجراء وإ+نفاذ 
التأث منه طلبوا بعدما أيى ,@
والتأث النفوذ طلب
ٕا�ما يتوّجه ف� اGدي@: Gم Ø#وتب ا¡ّق Gم وظهر وأسلموا@, وأطاعوا انقادوا وبعدما

داحضة@/ فهيى به@, احتّجوا

/@٥٦ . ١٨ ـ ّق Ò¡ا ِبِه لُيدِحضوا بالباِطِل َكَفروا الَّذيَن اِدُل ÔNَو
مع ٕا�ا¤و@, ينxيى Ø�ح ولñلقوه Tلّه عن وخارجاً مðلزً+ ا¡ّق ليجعلوا أيى

خلفه@/ من و+ ب#يديه من الباطل يأتيه و+ الثابت@/ هو ا¡ّق أّن

/@١٤١ . ٣٧ ـ ـدَحِض� ÔX ا ِمَن َفكاَن َفساَهَم

الزوال@/ ٕا� َ لينxيى البحر ã| يُلقوه Ø�ح وأزَلقوه@, ومكانه مُقامه عن أدَحضوه

وإ+فـناء واÇXزلّة الزلق دون اXوارد@, هذه ã| اXاّدة wذه 
التعـب لطف فظهر
وأمثاGا@/ والتنحية والبط�ن وإ+زالة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحي@:

لغة@/ َدْحياً@, َيدحوها ودحاها بَسطها@/ َدْحواً@: َيدحوها أ+رض sا دحا ـ مصبا
اÇGيـئة@/ :@Ì»وبالك اXّرة@/ ْحية@: والدَّ دفعـه@/ أ+رض@: وجـه عن ×Ï½Ò¡ا اXطر وَدحا
وقـيل ,@Ì»والك بالفتح قيل ذلک@, من مسّمًي الناس أbل من وكان ãالكل� وِدحية

/@ ّ أ+صمعيى عن الك«Ìونقل Nوز و+ بالفتح@,

يدحوها أ+رض sا دحا يقال و[هيد@, بسط ع� يدّل واحد أصل دحو@: ـ مقا
كذا كان ٕاذا ٔ+@نّه وهذا أ+رض@, وجه ا¡Ï½Òعن اXطر دحا ويقال بسطها@/ ٕاذا َدْحواً@:
Xا¡افر Zطرف ُسنبُكه يرفع + َرمْياً بيديه رمي ٕاذا للفرس ويقال أ+رض@/ مّهد فقد
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دحي ٢٠٠

خ ُيفرَّ الّذيى اXوضع النَّـعام@: ّ اُدِحيى الباب ومن َدْحواً@/ يَْدحو َمرَّ كث
اً@: أ+رض عن
ُعّش@/ للنَّعامة وليس فيه@, يبيض Øj برجله يدحوه ٔ+@نّه دحوت@, من أفعول فيه@,

لتَه ØÎº اXوضَع@وَدحوته@ٕاذا َدحيت من@قوGم@: ّ بنو@ُدَحيى ومyم ـ ٥١١ ا+شتقاق
تُصلحه الّذيى اXوضع النَّـعام@: ُّ واُدِحيى َدحاها@, ذلَِک َبْعَد ْرَض َAٔوا ـ ومنه وسـّويته@,

ÎÉا@/ لبَيْ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـد اXع> وهذا اXكان@, وتسوية ا¦هيد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
اXوانع برفع يكون وقد فzا@, اXقتضية@للتعيّش يتحّقق@بالت«Îي�ت وقد يتحّقق@بالبسط

ودفعها@/

/@٣١ . ٧٩ ـ وَمْرَعاها ماَءها ِمyا أْخَرَج ا ×zَدح ذلَِک َبْعَد واAْٔرَض

هو ما ورفع اXمكنة والت«Îي�ت بالتسوية ا¡يوان لتعيّش وهيّأها مّهدها أيى
Gا@/ +زم هو ما وٕاNاد ا¡ياة ٕ+دامة مانع

بل مبسوطة 
غ أ+رض فٕاّن اXورد@: هذا mي� + البسط مفهوم أّن $O@+و
فzا@/ وأ+ودية با�ـبال اXتحقِّقة وا+Kفاضات ا+رتفاعات ٕا� مضافاً كروّية@, هيى

والxّيؤ@/ ا¦ّهد هو فاXراد
ا¡رف@: ÏÉقت[ والظاهر ,@ Ø ã̂ اليا ومن بالواو اXعتّل من جاءت قد اXاّدة ٕاّن Øj
وهذا وا+Kفاض@, ع�ا+نكسار تدّل الياء فٕاّن زائد@, و[هيد ع�بسط تدّل Ø ã̂ اليا أّن
,@ Ø ã̂ باليا 
التعب ã| اXلحوظة هيى اòصوصيّة هذه ولعّل والxّيؤ@/ للتمهيد مناسبة أشّد

ه@/ َربَّ َفَدعا ـ@ ã| Fك الياء@, دون بأ+لف يكتب أن ّ الواويى ã| الكتابة Ëºر ٔ+ّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٠١ دخر

دخر@:

التعدية@/ ã| وأدخرته وهاَن@, ذّل ُدخوراً@: َيدَخُر الشخص َدَخر ـ مصبا

ذّل@, ٕاذا داِخـر@, وهـو الرجل دخـر يقال ّل@, الذُّ ع� يدّل أصل دخر@:@ ـ مقا
أذّله@/ غ
ه@: وأدخره

وَصُغر, ذّل َدَخراً@: وَدِخر داِخر@, فهو ُدخوراً@, يدَخُر بالفتح@, الرجُل دَخر ـ لسا
ّل@/ والذُّ غار الصَّ خور@: والدُّ /@ Ø
التح َخر@: والدَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو@, حيث ومن نفسه ã| ّل والذُّ غار الصَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن

ّ خارجـيى 
تأث دون من عنده@, ومن نفسـه ã| وصغ
اً وذليً� منـقاداً يكون Mيث
نسبة@/ أو وٕا@كراه

والد‾ والدَحـر ون ÒGوا قارة Ò¡وا غار والصَّ ّل الذُّ وماّدة اXاّدة هذه ب# والفرق
والدقع@:

أ+ع�@/ من ُكره ع� ا+نقياد قيد فيه مأخوذ ّل الذُّ أّن

مقابل ã| فهو منه@, أ@ك@ هو ما ٕا� بالنسبة صغ
اً يكون أن قيد غار@: الصَّ ã|و
العّز@/ مقابل ã| الذّل أّن Fك الك@@,

ã| فـهو عليه@, يكون أن ãÏÉيقت الّذيى اXعهود اXقدار من نقص ما قارة@: Ò¡وا
العظمة@/ مقابل

/@+ أم أ+ع� من كان سواء الكرامة@, مقابل ã| صغارة ون@: ÒGوا
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دخل ٢٠٢

الذّلة@/ حالة مع بالEاب اللّصوق قيد فيه يؤخذ قع@: والدَّ

النكس@/ قيد فيه يؤخذ والد‾@:

مّر@/ Fك إ+بعاد قيد الدحر@: ã|و

/@ ٨٧ . ٢٧@ @ـ داِخرين أتَْوُه َو@ُكلٌّ
/@٦٠ . ٤٠ ـ@ داِخرين@ Ò Úsَجَه َسَيدخلوَن ãçِعباَد َعن َيْسَتك1وَن الَّذيَن ٕانَّ

/@١٨ . ٣٧ ـ@ داِخرون@ Ôrوأن نعم ُقل

العزيز sا عن منقطع# ذواtم@, ã| أنف«Îم ã| ما وذلّة غار الصَّ Gم يتحقّق أيى
الدنيوّية@/ والتعلّقات اXاّديّة أ+سباب من ٕاليه ركنوا ØFع ومبَعدين اXتعال@/

ِ>ِ ُسـّجداً@ Êِئِل Ú¿وال ß� Ò̈ا عن ِظ[لُُه يتَفيّؤ ٍء ÖãÏ Ò¾ ِمن اُ< َخَلَق ما ٕا�× يََرْوا@ Ònأَو
/@٤٨ . ١٦ ـ@ داِخرون@ َوُهم

�ميع وشامل bع اXع> ã| ـ sا خلق ما فٕاّن داِخرون@: وهم داً@, ُسجَّ ـ bع
ء ãÏ¿لل صفة وَيَتفّيؤ@: كان@/ نوع ّ أيى ومن ء ãÏ¾ ّ أيى من أيى بيان@, ء@: ãÏ¾ ومن ا¢لوق@/
لرجوعه @ظ�له ã| 
الضم يذّكر وع�هذا ,Xء ã$ال مفهومه@Zراجع لتعي#@معناه@وتوضيح
فٕاّن ,@ ا�اريى ا¡كم فبمناسبة العق�ء@: بصيغة داِخرون@: وهم ـ ذ@كر وأمّا ء@/ ãÏ¿ال ٕا�

العقل@/ يناسبان والدخر السجدة

ر يُقدَّ ما ع�دفع يقدر + ٕانّه حيث تكويناً@, خور الدُّ من ا¢لوق ã| O$ما و+
اً@/ ØÍÈ و+ نفعاً لنفسه Zلک + مقهور ذليل خاضع فهو له@, َض ÔZ n ما وجلب عليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دخل@:

¼Íت ُدخوً+@/ وLَوها الدار ودخلت خارَجه@/ خ�ف َء ãÏ¿ال داخَل ـ مصبا
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٢٠٣ دخل

باÇGمزة ويُعّديى ٕاليه@, الدخول Xوضع البيت@: مَدخُل وهو لک@, حاوية فهيى داخَلها@,
ع� ودخلت فيه@/ أخذ ُدخوً+@: أ+مر ã| ودخل مُدَخً�@, الدار زيداً أدخلت فيقال
أّول ا�Fع عن كناية ُدخوً+@: بامرأته ودخل فzا@/ وهو بعده دخلxا ٕاذا الدار@: زيد
ع� يدخل ما ْخل@: والدَّ wا@/ مدخول واXرأة اXباح@, الوطء ã| استعFله وغلب مّرة@,
باب من أ+صل ã| مصدر وهو َخْرجه@, أ@ك9من وَدْخلُه وQارته@/ عقاره من إ+نسان
َدخيل وف�ن يشعر@/ + حيث من فيه فغلط ء ãÏ¾ ٕا� وYه سبق ٕاذا فيه@: وُدِخَل قتل@/

ã| دخـيل الفرع هذا قيل@: ومنه بيyم@/ نزيل هو بل نس}م من ليس أيى القـوم ب#
الباب@/

ُدخوً+@/ يَدخـُل َدخَل يقال الُولوج@, وهو منقاس@, مّطِرد أصل دخل@: ـ مقا
ا¡سب@, ã| العـيب َخـل@: والدَّ بدخلته@, nعا أنا تقول الرجل@, أمر باطن خلة@: والدُّ
هذا الدغل ٔ+ّن الباب@, من وهو َغل كالدَّ َخل والدَّ عابه@/ ء ãÏ¾ ع� دخل قد وكأ@نّه
ُدِخَل@, قد كأ@نّه ¡مه ٔ+ّن الصحيح@, وهو اXهزول@, الَمدخول ٕاّن ويقال أيضاً@/ قياسه
ترّد Øj إ+بـل ت¿Ìب أن الِورد@: ã| خال والدِّ اُمـورك@/ ã| يُداخلک الّذيى وَدخيـلُک
الطائر هذا يى Ùd وبذلک لة@, ُدخَّ Vتمعة ¡مة كّل ٕاّن ويقال مyا@/ لي¿Ìب ا¡وض ٕا�

َدَخل@/ عقله ã| @كان ٕاذا َمدخول@, وهو ف�ن ُدِخل ويقال ُدّخً�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الورود عن عبارة وهو اòروج يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
ِمyا ُرجوا@ ÒO َفٕاْن ا¤يط@: ذلک عن ال@وز هو اòروج أّن Fك وJيطه@, TيطJويه ٕا�

× Ø7َح َنْدُخَلها لَْن وٕانّا ِصْدق@, َرَج Ö ÔU ã8وأْخِرْج ِصْدٍق ُمدَخَل ã8أدِخل َربِّ داِخلون@, فٕانّا
@ِمyا@/ ُرُجوا ÒO
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دخل ٢٠٤

والُورود@: الُولوج وماّدة اXاّدة هذه ب# والفرق

وٕاليـه@, منه والدنّو الص
ورة أيى منه@, الصدور ضّد هو Tيط@: ٕا� الورود أّن
َمْدَين@/ ماَء َورَد ا@ ØXَو ـ@ الدخول ع� مقّدم وهذا

ياط@/ ßòا ÙË Òº ã|مل Ò;ا يلَج × Ø7ح جوفه@: ã|و به م�صقاً الدخول هو والولوج@:

ٕاذا اXسِجَد@, َولَيْدُخلوا@ :@ ã| Fك ماّديّاً Tسوساً يكون أن من أعّم الدخول ٕاّن Øj
ة@/ ا;نَّ تدخلوا@ أن َقْريًَة@, َدَخلوا

قلوwم@/ ã| اZAٕاُن َيدُخِل ا ØXو ًة@, كافَّ لِْم السِّ ã| دُخلوا اُ :@ ã| Fك معنويّاً@ أو

با¡روف@: اXاّدة استعFل باخت�ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا
:@ ã| Fك الدخول ã| وال¿Ìوع أ+خـذ ع� فتدّل :@ ã| ـ Mرف اسـتعملت فٕاذا
,@ ِعباديى ã| ãفادُخ� ياط, ßòا ÙË Òº ã| مُل Ò;ا َيلَج × Ø7ح ديِن@ا<, ã|َيدخلون اَُمم, ã| دخلوا اُ

ة@/ كافَّ لِْم السِّ ã| دخلوا اُ

َتدخلوا A :@ ã| Fك وطريقه الدخول ع�مبدأ فتدّل ِمن@: ـ استعملتMرف وٕاذا
أبوُهم@/ َحيثأَمَرُهم ِمن َدخلوا وَقد واِحد@, باٍب ِمن

ã8أدِخل :@ ã| Fك والتأ@كيد وا+رتباط ع�إ+لصاق فتدّل الباء@: استعملتMرف وٕاذا
wّن@/ Ôrَدَخل بالُكفر@, َدَخلوا َوَقد تک@, Öaبَر

الداَر أدخـلته فـيقال بالتضعيف@, أو باGمزة فتستعمل التعدية@: اُريد ٕاذا وأمّا
وهذا الوقوع@, جهة ٕا� ãæوالثا الفعل@, صدور جهة ٕا� النظر كان ٕاذا وأ+ّول ودّخلته@/
وأْدِخلهم َربَّنا كَرZاً@, ُمدَخً[ وُندخلكُم ِتنا@, Ò Öa َر ã| وأدَخلناُه اGيئة@: اخت�ف ÏÉمقت

َعْدٍن@/ َجنّاِت

ٕاليه@/ الفعل وانتساب الفاعل من الصدور جهة ٕا� فالنظر
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٢٠٥ دخن

فيقال ثِّر@, مُدَّ ã| داً+ التاء وتقلب التفعيل@, ع�مطاوعة يدّل فهو التدّخل@: وأمّا
@لََولَّوا خًَّ[ ُمدَّ أو َمغاراٍت أو َملجأً دوَن ß ÒN لَو خَّل@: اÇXدَّ منه@: واXكان اXفعول Ëºٕا ã|

ٕاليه@/

اòارج من يدخل ما ]ع> كَحَسن صفة أ+صل ã| أ@نّه فالظاهر َخل@: الدَّ وأمّا
َتـتَِّخُذوَن وزيادة@: ونقص عيب من ء@, ãÏ¿لل عارض زائد أ+غلب ã| وهو ء ãÏ¾ ã|¶برنا يُفسد زائداً أمراً وُعهوَدهم أZاuم فيجعلون /@٩٣ . ١٦ ـ َبيَنكُم َدَخً[ أZاَنكُم
Çم Øu إ بـل وا�Çòف@, النـقض يُبالون و+ ,@ ّ الدنيويى معا¾Îم ونظم اXنظورة اُمورهم

ساعة@/ أّول من النقض يريدون

مواردها@/ ã| ا¢تلفة وبالصيغ باXاّدة 
التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دخن@:

وَعواثن ُعثان ومثله َدواخن@, وا�مع ,@Xبالتخفيف@ Zأيى خفيف الدخان@: ـ مصبا
من وتَدخن الناُر وَدَخَنِت البيوت@, wا يُدَخن ريرة كالذَّ ور ÒR خنَة@: والدُّ /@FG 
نظ و+
ألقـيت ٕاذا َتـِعب@: باب من َدَخناً وَدِخَنْت دخاuا@/ ارتفع ُدخوناً@: وقتل ÍÈب ãèبا
ع� أيى َدَخن@, ع� ُهدنة قيل ومنه دخان@/ لذلک vيج Ø�ح فأفسدtا حطباً علzا

باطن@/ فساد

ء ãÏ¾ كّل به يشـبّه Øj الَوقود عن يكون الّذيى وهو واحد أصل دخن@: ـ مقا
قياس@/ 
غ ع� دواِخن وا�مع@: معروف@, خان فالدُّ ونظ
ها@/ عـداوة من يُشـ}ه
َحطَباً علzا ألقيت ٕاذا تدَخن@: وَدِخَنْت دخاuا@, ارتفع ٕاذا تَدُخن@: الناُر دَخَنِت ويقال
الغبار@: دَخن ويقال يدَخن@/ الطعاُم دِخَن وكذلک دخان@, لذلک vيج Ø�ح ا Òtفأفسد
خنة والدُّ مكروهة@/ اُمور ع� استقرار فهو ـ َدَخن ع� ُهدنٌة ا¡Çديث@: فأمّا ارتفع@/
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دخن ٢٠٦

لق@/ Ôòا َدِخن ورجل سواد@/ ã| كُدرة أ+لوان@: من

خان@: والدُّ ُدخنة/ َحّب@ا�اورس,@واحدته: @ا¤كم ã|و ا�اَوْرس/ خن: الدُّ ـ لسا
واللحم الطعام وَدِخَن وَدواخ#@/ وَدواِخن أدِخنة وbعه معروف@, النار دخان الُعثان@,
طعمه@/ ع� رائحتـه تغلب Ø�ح طبخه أو َشيّه حال ã| الدخان أصابه ٕاذا وغـ
ه@:
ا Ø̂ كأ@ َدْخنانة@: وليلة الرائحة@/ Ø
متغ َدِخٌن@: و¾Ìاب الِقدر@/ تدّخنت ٕاذا الطبيخ وَدِخَن
/@ Ù#ب ْدب ÒP أيى ـ ُمب� بُدخاٍن Êُء Ú»ال ãçتأ يَوَم وقوله@: دخان@/ ا¡ّر شّدة من تغّشاها
للجوع قيل بل ويقال ا�وع@/ شّدة من دخاناً وب#ال«Êء بينه يري كان ا�ائع ٕاّن يقال
قـيل ومنه بالدخان@/ ُغ@tا فشبّه الُغبار@, وارتفاع ْدب Òا� ã| أ+رض ليُبس دخان
ع�@/ ٕاذا ØÌ¿ال موضع الدخان العرب وضعت ا Ø[ور أغ@@/ وجوٌع اء@, Ö@َغ ا£اعة لسنة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أثـر أيى ا¡طب@, توقّد من يتصاعد ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
النار هيى وا¡رارة كدر@, كثيف وا¡رارة@, للنور ا�Xزم التوقّد ٕا� بالنسبة فهو التوّقد@/

حركة@/ من ا¡اصلة

ا ØW ونظائرها والشّدة والعداوة الفساد ع� يطلق والكثافة الكدورة فبمناسبة
خاّصة@/ لطيفة وأعFل حركات من يتحّصل

/@١٠ . ٤٤ ـ ُمب�يَغ¿Ïالنّاَس بُدخاٍن Êُء Ú»ال ãçتأ يَْوَم فارَتِقب

/@١١ . ٤١ ـ طَْوعاً ائِتيا ولٔ[رِض ا ÒG فقاَل ُدخاٌن وهيىَ Êء Ú»ٕا�ال اسَتوي Ú Ôj
nعا من اXاّدة من ع� وع�ما اXاّدة@, nعا ã|و ظاهراً ع� ع�ما يطلق ال«Êء

/@ ّ علويى
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٢٠٧ درء

متحّصل دخان يكون@ع�@نوع#: اللحاظ@وبارتباطه@بال«Êء فالدخان@أيضاً@wذا
فالدخان فيه@/ أو منه ãæالروحا ال«Êء ã| يوجد ودخان ,@ ّ الظاهريى ّ اÇXاّديى ال«Êء ã|
اXفاسد من متحّصلة ظاهريّة وشـدائد ماّديّة كدورات عن عبارة :@ ّ اXاّديى اXتحّصل
من ,@ ّ اXعنـويى nالعا ã| متحّصلة روحانيّـة ظلFت عن أو اXاّدة@, عالـم ã| واXساويى
بُدخان ـFُء@ السَّ ãçتأ ية@: ا+� من اXـراد هو وهذا وأ+خ�قّية@, ا+عتقاديّة ا+Lرافات

ُمب�@/

معنـوّية@: أو ماّديّة سـFوات ال«Êء Iّصلت منه الّذيى ّ السـFويى الدخان وأمّا
أو الروحانيّة اXرتبة ã| كان سواء ,@ Ø ãال=و� القوس ã| قبله nعا ٕا� بالنسبة فدخانيّته

اXادّية@/ اXرتبة ã|
حاÍÈة@: م¿ÇÎودة تكن n ٕاذا خصوصـيّاtا ومعرفة ا�زئيّـة ا¡ـقائق وأمّا
كاسـباً يكون + Ø ã̂ ا�ز فٕاّن ميسـورة@, 
غ وأطوارها وRصـوصيّاtا wا فاXعرفة

اXتعال@/ oالعل sا ٕا� تفصيً� علمها يراجع أن و+بّد و+@@مكتسباً@,

ØãÏÈاXا ٕا� الثانية وا+�ية اXستقبل@/ الزمان ٕا� راجع اُ+و� ا+�ية ظاهر ٕاّن Øj
والتقدير@/ اòلق زمان اXتحقّق

مُنفَِهق وَجّو مُنفَِتق َهواء ã| َفرفَعه ُر@كامَه بَد بالزَّ وَرميى ـ ١ خطبة الyج ã|و
Êºوات@/ َسبَْع منه فَسّوي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

درء@:

تداَرُءوا@: دافعـته@, ودارأته@: دفعـته@, نفع@: باب من َدْرءاً َء ãÏ¿ال درأُت ـ مصبا
تدافعوا@/

العذاب@/ @عyا وَيْدرأ ـ دفعته ء@: ãÏ¿ال درأت قوGم اXهموز@: وأمّا دري@: ـ مقا
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درء ٢٠٨

جاَء ٕاذا َدْرءاً@: السيل جاء يقال الطعن@/ علzا يُتعلّم ã�ّال ا¡لقة الدريئة@: الباب@: ومن
ٕاذا ف�ن@: وَدَرأ نفسـه@/ عن أعدائه دفع ع� ّ قويى أيى :@ تُْدَرٕاٍ ذو وف�ن بعيد@/ بلد من
هو الّذيى ْرء الدَّ فأمّا اندفـع@/ أيى بنفسـه اندرأ كأ@نّه البـاب@, من وهو مفاجأة@, طلع
ا+عوجاج@/ ٕا� ا+ستواء حّد من اندفع اعوّج ٕاذا ٔ+@نّه الباب@, قياس fن ا+عوجاج@:
من وهو ,@Xُجُرف bع اXاء أ@كله الّذيى Zا�انب وِجَرفَة كُسور أيى َدْرء@, ذو وطريق

قّومَته@/ ٕاذا َدْرِئه من أeت ويقال ذلک@,

واخـتلفوا@/ وLوها اòصـومة ã| تدافَعوا القوم@: وتداَرأ الدفع@/ ْرء@: الدَّ ـ لسا
,@kاّدارأ وكذلک ,rوتدافع@rاختلف أيى ,kتدارأ وتقول@: @فzا@, Ôkفاّدارأ ـ الت=يل ã|و
بعض قال wا@/ ا+بتداء ليصّح أ+لف الدال@واجتلبت ã| التاء فاُدغمت ,@kوأصله@تدارأ

التداريى ã|@وأ+صل ـ و+@للتباهيى و+@للBريى للتداريى العلم@لث�ث +تتعلّموا ا¡gاء@:
أعدائه ع� وقّوة ومَنَعة حفاظ أيى تُْدَرٕاٍ لذو وٕانّه ا¡رف@, ونقل اGمز فEك التداُرؤ
من ٔ+@نّه زائدة@, تاءه للدفع ٕاËºموضوع وهو واòصومة@, ا¡رب ã| يكون ومداَفعة@,
وكوكٌب وتَنفُل@/ @َترُتب@وَتنُضب ã|زيدت Fك ُجعَفر, مثل الك�م ã|ؤ+@ّنه@ليس درأت@,
ء@/ َدراريى وا�مع ذلک@, من اÌ¿Xق@ٕا�اXغرب@, من مضيّه ã| مندفع ع�@فُعِّيل@: ٌء ُدّريى
nو ,@ ّ فُعِليى ع� ر الدُّ ٕا� منسوباً يكون :@ ّ ُدّريى فقلت الدال ضممت ٕان عبيد@: أبو قال

فُعِّيل@/ العرب ك�م ã|ليس ٔ+@نّه tِمزه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mصـول يشعر Mيث شـّدة مع الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ+صل أّن
الرّد وب# بيyا الفرق وٕاّن الدفع@/ وب#ماّدة بيyا الفارق هو وهذا واòصومة@, ا�òف

وإ+مساك@: والكّف واXنع
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٢٠٩ درء

عقبه@/ ع� اXنع فيه ي�حظ الرّد@: أّن هو

/@+ أم العقب ع� رّداً كان سواء اXنع جهة مطلق فيه ي�حظ والدفع@:

ضّد فهو فعله@, ع� القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد جهة فيه ي�حظ واXنع@:
غ
ه@/ أو نفسه ع� أو ØÍÈ ã| يكون أن من أعّم وٕاNاده@, الفعل

إ+رسال@/ نقيض الفعل عن النفس حبس وإ+مساك@:

ضّد فهو والتجّمع@, ا+نقباض ٕا� ومرجعه النفس تشxيى ØFع امتناع والكّف@:
البسط@/

/@ ٨ . ٢٤ ـ Îاداٍت Ò¾ أربَع ¿Îَد تَ أن الَعذاَب َعyا وَيْدَرُأ
/@٢٢ . ١٣ ـ يِّئََة السَّ َسنَِة Ò¡با وَيْدَرُءوَن

/@١٦٨ . ٣ ـ اXوَت أنُفِسكُم َعن فادَرُءوا ُقل
/@٧٢ . ٢ ـ فzا Ôkفاّدارأ قتلrنفساً َوٕاذ

اòصومة موارد ã| ٕالzا Tتاجة شّدة مع الدفع مع> اXوارد هذه ã| في�حظ
وا�òف@/

وغ
ها@/ واXنع والرّد الدفع مواّد دون wا 
التعب لطف يظهر وwذا
للنفوس@, الُمدِرك واXوَت السّيئة@, أ+عFل من ا¡اصلة والسيّئة العذاب@, فٕاّن
بشّدة@, الدفع ãÏÉوتقت واòصومة ا�òف لتحقّق م�زمة القتل@: من ا¡اصل وا�òف

عyا@/ والتخلّص النجاة ليحصل

/@٩٦ . ٢٣ ـ السيِّئَة أحَسُن هيىَ ã7 بالَّ دَفْع ٕا تعا�@: قوله ã| التعب
بالدفع وأمّا

مقام ã| Jصل ا Ø̂ ٕا الشديد والدرء الدرء@, ٕا�مع> وٕارشاد أمر مقام اXورد فٕاّن
با¡سنة@/ َوَيدَرءوَن :@ ã| Fك وا+متثال العمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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درج@:

ذلک من ء@/ ãÏ¿ال ã| ØãÏÉXوا ء ãÏ¿ال ØãÏÉُم ع� يدّل واحـٌد أصل درج@: ـ مقا

الّذيى الطريق ã| رجع ٕاذا أدراَجه@: ف�ن ورجع لسبيله@/ ÏÉم ٕاذا ُء@: ãÏ¿ال َدَرَج قوGم
nو ÏÉَم ٕاذا الرجُل@: َدَرَج :@ ّ أ+صمعيى قال ِمشيته@/ Ï¿َم ٕاذا :@ Û ãالص� وَدَرج منه@/ جاء
وا+�+ت@: أ+صونة فأمّا فzا@/ اXعEضة الطرق :@XالتَّّلZ أ+@كَمة ومَدارج نَْسً�@/ ِلف ÔO
الكتاب@, أدَرْجُت ذلک من وتغطية@/ Eس ع� يدّل واحد أصل فهو صحيحاً كاَن فٕان

ا¡بَل@/ وأدَرْجُت

َدَرْجُت قيل ومنه ,@ ãÏ¿Ö ÒZ ما أّول ã| مَ¿Ïقليً� ٕاذا ُدروجاً@: Û ãالص� َدَرج ـ مصبا
الطريق, :@oXبفتح@ا واXدرج @أدرجxا@/ ã| لغة باب@قتل@, من درجاً أرسلxا ٕاذا إ+قامَة@:
اÇXثل ã|و ماَت@/ وَدَرج: الَمـدارج@/ وا�مع@: اXتعّطـف@, أو اXعEَض يزيد وبعÎÉم
أخـذته واستدرجُته@: فتّدرَج@/ تدرNاً أ+مر@: ٕا� وَدّرجته وَدَرج@/ َدبَّ مَن ـ@@أ@كذُب

َدَرَجة@/ الواحدة ,@ ã}راXا َرج@: والدَّ طويته@/ والكتاَب@: الثوَب وأدرجت قليً�@/ قليً�

يقال لسبيله@, ÏÉَم وَدَرج@: /@ ×Ï¿َم ُدروجاً@: يَدُرج بُّ والضَّ الرجُل َدَرج ـ صحا
السنة جازت ٕاذا وأدرجت@: الناقة ودرجت مثله@/ وإ+ندراج@: َتقّرضوا@/ ٕاذا القوُم َدَرج
ُروج@: والدَّ طويته@/ الكتاب@: وأدرجت عادtا@, تلک كانت ٕاذا ـ ِمدراج فهيى تنتج@, nو
ْرج@: والدَّ الِمـرقاة@/ َرجـة@: والدَّ والَمسلک@/ الَمذهب والَمدرجة@: الِمّر@/ ال«Ìيعة الر´
دمه وذهب َطّيه@, ã| أيى الكتاب َدْرج ã| أنفذته يقال َرج@, الدَّ وكذلک فيه ُيكتب الّذيى

واُ+ن4@/ للذكر 
الط من ÍÈب والُدّراج@: َهَدراً@/ أيى الرياح أدراج

دون بالصعود اعت@ت ٕاذا َدَرجة للم=لة يقال لكن اX=لة Lو َرجة@: الدَّ ـ مفر
قال الرفيعة@/ اÇX=لة عن wا Ø@ويع والسّلم@, السطح كدرجة البسـيط@, ع� ا+متداد
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٢١١ درج

العقل@والسياسة ã|@ّنzعل الرجال م=لة لرفعة تنبzاً ـ@ علzّن@َدَرجة@ جال وِللرِّ تعا�@:
عنَد درجاٌت م Ô ÒG وقال@ ع�الّنساء@/ اموَن قوَّ جاُل الرِّ ـ بقوله ٕاليه اXشار من ذلک وLو
كذا@, ã| يتدّرج ف�ن ويقال درجات@/ ذو هم أيى ـ ا< ِعنَد َدَرجاٌت ُهم وقال@: م@/ ß Ùwَر
ã| الصاعد ِمشية ãÏ¿م َدَرجاناً@: Ø ãوالص� الشيخ وَدَرج درجة@/ درجة فيه يتصّعد أيى
للموت ْرج الدَّ 
واستع َدْرج@/ ّ للمطويى ويقال والثوب@/ الكتاب ّ طيى َرج@: والدَّ درجة@/
قيل ـ يعَلمون Aِمنحيث َسَنْسَتدِرُجهم ـ وقوله اXنّية@, طوته ـ له ّ استع
الطيى Fك@

فدرجة@/ درجة نأخذهم وقيل الكتاب@, ّ طيى سنطوvم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واحتياط دقّة مع أيى ا¢صوصة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
/@ Ó<مع أو عمً� أو مكاناً ã Ø}Eال مفهومها ã| وي�حظ فشيئاً@, شيئاً وبالتدريج

ا¡ركة ã| وأخذهم م Øwد ã| والشيخ Ø ãالص� ُدروج أ+صل@: هذا مصاديق fن
ٕا� ويصل Ørي Ø�ح تدرNيّة حركة فٕانّه وطّيه@: الثوب وَدرُج ضعيفاً@/ مشياً ومشzم
بالتدريج ومضيّه الرجل موت أو بالتدريج@, آحادهم وانقراض القوم وَدْرج آخره@/
وَدْرج اXطلق@/ اXوت ã| يطلق و+ خلف@, له يبق n أيى دارج فهو نسله ينقطع Ø�ح

والتوّقف@/ الEّدد له Økو لسبيله ÏÉم ٕاذا Dف الرجل

والصعود@/ ا¡ركة مراتب من مرتبة َرج@: والدَّ َرجة والدَّ

مأخوذة جهة باعتبار مyا كً� أّن واXقام@: واX=لة واXرتبة َرجة ب#الدَّ والفرق
فzا@/ إ+قامة بلحاظ فاXقام ماّدته@, ã|
فzا@/ ال=ول باعتبار واX=لة
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درج ٢١٢

اXراتب@/ ã|ّتبEال بلحاظ واXرتبة
/@ التدرNيى الصعود باعتبار والدرجة

اXواّد@/ هذه ã|ا¡يثيّات هذه من كّل ي�حظ أن ف�زم

التدرNّية@/ الصعوديّة ا¡ركة Iقّق موارد ã| ٕاّ+ َرجة الدَّ لفظ يستعمل ف�

/@٢٢٨ . ٢ ـ َدَرجٌة نَّ Öz َعلَ َوِللّرجال
/@٩٥ . ٤ ـ َدَرَجًة القاِعديَن َع� م ßÎ ß»وأنُف م ß ßGبأموا ا£اِهديَن اُ< َل َفضَّ

/@١٣٢ . ٦ ـ عِمُلوا ا ØW َدَرجاٌت َوِلُكّلٍ

/@١١ . ٥٨ ـ َدَرجاٍت الِعلَم اُوتوا والَّذيَن ِمنكُم آَمنوا اّلذيَن اُ< َيرَفِع

وا¡ركات أ+عFل تلک نتيجة ã| بالتدريج والصعود الEفّع استعداد فلهم أيى
موجود الEّفع@وموقعّية@Iّقق@الفضل@وحصول@الدرجة فاقتضاء مyم, الصادرة اXتحقّقة
واXقام واX=لة اXرتبة دون اXاّدة wذه 
بالتعب اXقتضية هيى اòصوصيّة وهذه فzم@/
ليس #Xوالعـا واXؤمن# والعامل# وا£اهدين للرجال الدرجة حصول ٕاذ وأمثاGا@:
بالتدريج ]قتÏÉ@ذوات@وجودهم@بل@بسبب@حركاtم@وأعGFم@اXلحقة,@فتحصل@الفضيلة

استعداداtم@/ Mسب اXقّررة بوظائفهم عامل# ما@داموا

:@ ã| Fك Gا@, متناسبة كلFت مع استعGFا أ+صل@: هذا ع� ويدّل

/@ ٨٣ . ٦ ـ َنشاء َمن َدَرجاٍت نَْرَفُع

/@١٦٥ . ٦ ـ َدَرجاٍت بَعٍض َفوَق َبعَضكُم َوَرَفَع

/@١١ . ٥٨ ـ َدَرجاٍت الِعلَم اُوتوا والَّذيَن ِمنكُم آَمنوا الَّذيَن اُ< يَْرَفع

وأمثاGا@/ واX=لة واXرتبة اXقام + الدرجة مفهوم يناسب الرفع فٕاّن

اÇXوانـع ورفـع والتأييد والتوفيق مقدماته tيّة أيى وإ+صعاد@, الEفيع ٕاّن Øj
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٢١٣ درج

مطلوباً يكون ما اختيار ٕاّ+ للعبد وليس اXتعال@, sا من كلّها وإ+نتاج والقّوة وا¡ول
ٕاليـه يـتوّجه وهو اXتعال sا عند مرضيّاً Uتاره كان وٕاذا يشاء@, ما وانتخاب عنده

درجات@/ له يرفع Øj ويؤّيده@, يوفّقه sفا منه@: ويستع#

وØXا الصعودّية@, ا¡ركات من قطعات عن عبارة كانت الدرجاِت أّن $O و+
مصداق فيكون بأ+شخاص@: تقوم ا Ø̂ ٕا وا¡قيقة اòارج ã| وفعليxّا ا¡ركة Iقّق @كان
فالدرجات درجات@, متحّر@ك#وذويى كوuم بلحاظ أ+فراد هو ا¡قيقة ã|الدرجات
اXتحـّققة@, النفسـانيّة ومقاماtم الروحانيّة مرات}م باخت�ف وجودهم هيى ا¡قيقيّة

اXفهومّية@/ الدرجات مyا وتنðع

اِ< ِمـَن بَسـَخٍط باَء كََمْن ا<@ ِرضـواَن َبَع dتَّ ِن Ò Òfأ نـزلت@: ا¡قيقة هذه وع�
/@١٦٣ .@@٣ ـ َيعلمون ]ا Õ	َبص واُ< ا< ِعند َدَرجاٌت ُهم ,@ Ô	ص ÒXا َوِبئَس Ô Úsَجَه َومأواه

خارجيّة م@مراتب Øuوٕا مEّتب@, صّف@واحد ã|@#تّبع#@والبائXمن@ا كّل@واحد أيى
تكوينّية@/ Uتلفة ودرجات

ها ØñÇ]و بالعمل@, Øj بالتكوين تتقّوم ا Ø̂ ٕا اXتحـقّقة اòارجيّة رجات الدَّ ٕاّن Øj
wا@/ 
بص وهو اXتعال sا عند هو ا Ø̂ ٕا Iقيقاً مyا كّل وتشّخص

/@١٥ . ٤٠ ـ الّروَح ã(ُيل الَعرش ذو َرجات الدَّ َرفيُع

تـعا� ٕانّه بل الدرجات@, فوق درجة وٕانّه الوجوديّة اXراتب فوق وجوده ٕاّن
وفوقها@/ للدرجات رفيع

يقصده اXقصود ãتعا�Xا فٕانّه ـ َمد الصَّ اُ< تعا�@: قوله من يقُرب اXع> وهذا
/@
والس ا¡ركة فوق فهو وس
اً@, وحركة وعمً� نيًّة اXوجودات bيع

مـراتب قـاطبة عن عـبارة العرش فٕاّن الَعرش@: ذو ـ bلـة قلناه ما ويؤيّد

www.attaweel.com



دّر ٢١٤

/@Fyبي وما وأ+رض Êوات Ø»ال من إ+مكان

فيه الدرجة أّن باعتبار وداخل الظاهر@, ã| ٕاليه اXضاف ã| غ
داخل فاXضاف
اXتعال@/ sا هو أ+صيل ا¡ّق والوجود والنور@, الوجود مع>

/@١٨٢ . ٧ ـ َيعلمون A َحيُث ِمن َسَنْسَتدِرُجهم

Ørيـ Ø�ح مسـ
هم@, ã| الصعوديّة وحركxم عمً� درجهم ونريد نطلب أيى
قـبال ã| علzم جزاء وأ@ك@ عذاب أشّد وهذا خ«Ìاuم@, ويgل علzم ا+حتجاج

ا¡ّق@/ تكذي}م

متعلّقة فبمناسبة@استعGFا َرجات: َرفيُع@الدَّ ـ الرفع ]اّدة 
اختصاص@التعب وأمّا
َدَرجاٍت@/ بَعٍض َفوَق َبعَضكُم ورفَع :@ ã| Fك السابقة ا+�يات ã|بالدرجات

ٕاضافة �Rف ,@ Ø ãالنس� الرفع يفيد ا+�يات ã| بالدرجة الرفع تعلّق أّن $O و+

ã| الرفـعة تفيد ا Øuفٕا بالّ�م@: Ø�¤ا ا�مع ٕا� الثبوت@, ع� الدالّة الصفة وهو الرفيع
كالوجود ثابتٌة ذاتيّة رفعxا أّن ع� وتدّل اXوجودة@, اXمكنة الدرجات قاطبة مقابل

َدرجاٍت@/ َنرَفُع ـ لغ
ه واXفيض ولذاته بذاته Ø ãçالذا الثابت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّر@:

هاء@, 
بغ داّر وشاة ,@ Ô9ك وقتل@: ÍÈب ãèبا من َدّراً وغ
ه Ôéالل درَّ ـ مصبا
واسـتدّر اسـتخرجه@/ صاحُبه@: ه وأدرَّ وكفّار@/ كافر مثل ُدّرار وشـياه أيضاً@, وَدُرور
ّرة@: والدَّ فارساً@/ ه َدرُّ sِ قيل@: ومنه باXصدر@, تسمية ,@éالل والَدّر@: حل}ا@, ٕاذا الشاَة@:
ُدّر وا�Çمع الكـب
ة@, العـظيمة اللـؤلؤة والُدّرة@: وك9ته@/ الدّر هيئة Ì»وبالك اXّرة@/

ِدَرر@/ وا�مع السوط@, والِدّرة@: وُدَرر@/
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٢١٥ دّر

اضطراب ãæوالثا ء@, ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ تولّد أحدYا أصل#@, ع� يدّل دّر@: ـ مقا
ِمدرار@/ سحاب ويقال َصبّه السحاب@: ة َدرَّ ة@: رَّ والدَّ /@éّالل دّر ّر@: الدَّ ـ فأ+ّول ء@/ ãÏ¾ ã|
الدّر@/ ذوات من يكون الّذيى ّر بالدَّ شبّه وكأ@نّه عمله@, أيى َدّره@, لِلّه ـ قوGم ذلک ومن
اXسلم#@, َحلوبة َدّرت الباب@: ومن ك9خ
ه@/ + أيى ه@, َدرُّ َدّر + :@rالَش ã| ويقولون
خ�ف وهو َدّرت@, قد ا Øuكأ َنفاق@, أيى ـ@ ِدّرة@ ـوق السُّ وGذه وخراُجهم@/ فيئهم أيى
أرادت ا Øu@كأ الفحَل@, أرادت ٕاذا استدراراً@: الِمعزيى استدّرت قوGم@: هذا ومن الِغرار@/
ال«Ìيُعه@/ الَعْدو الشديد واّب@: الدَّ من رير الدَّ خر@: ا+� وأ+صل فحلها@/ ماء Gا يدّر أن
+ضطراب بذلک يى Ùd اللؤلؤ@, كبار ّر@: والدُّ قصده@/ الطريق@: وَدَرر ا@/ Û{مَه الر´@: وَدَرُر
بالدّر شبّه ء@, الُمضيى الثاقب :@ يى رِّ الدُّ والكوكب يضطرب@/ ماء كأ@نّه لصفائه يُري فيه

لبياضه@/ ٕاليه ونسب

ُحلبت ٕاذا الناقة وكذلک وُدروراً@, َدّراً ويُدّر يَِدّر وLوYا والدمُع Ôéَّالل َدرَّ ـ لسا
العـروق من الÍÚÉع ã| اجتمع وٕاذا َدّرت@, قيل@: 
كث ء ãÏ¾ ا¡الب ع� مyا فأقبَل
والدمـُع Ôéاللـ واسـتدّر وسي�نه@/ éالل ك9ة رة@: والدِّ /@ Ôéَّالل َدرَّ قيل@: ا�سد وسائر
,@ ØÌ¾ أو 
خ من العمل ّر@: الدَّ ـ Ø ãèأ+عـرا ابن كان@/ ما éَّالل ّر@: والدَّ ك9@/ وLوYا@:
زكـا + أيى ك@, َدرُّ َدرَّ + ـ وقوGم ذمّاً@/ ويكون مدحاً يكون َدّرك@, sِ ـ قوGم ومنه

وَدرَّ لَبناً@/ أو دماً امتٔ�ت ٕاذا العروق وَدّرت ك9خ
ه@/ + أيى ه درُّ َدرَّ + وقيل عملک@,
فرٌس يقال ومنه الَعْدو@, ُدرور كتتابع ÍÈبانه تتابع الِعرق ُدُرور ويكون سال@/ الِعرُق@:
وداّر ّر الدَّ كث
ة َدرور@: وناقة مطرها@/ ك9 ٕاذا وُدروراً@, َدّراً باXطر ال«Êء ودّرت َدرير@/
وÊºء وُدّرار@/ وُدَرٌر ُدُروٌر وٕابـل َدروٌر@, ÍÒÈع وكـذلک كذلک@, َدرور ة ØÍÒÈو أيضاً@/

َتْستجلُبه@/ أيى وتَستَِدّره السحاَب تُِدّر والر´ باXطر@/ تَِدّر أيى ِمدراٌر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دّر ٢١٦

والتحقيق@:

آخـر@, ء ãÏ¾ من وَسـيَ�نه أمر جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
السحاب كون باعتبار ال«Êء من أو السحاب@, من واXطر الÍÉع@, من éالل @كسي�ن
إ+نسان@, من اXتحّصل والعمل السوق@, من ا�اريى ا¡اصل والنَّفاق@والربح ال«Êء@, ã|
واللُّؤلؤة أ+رض@, من أو اXال من أو الغلّة من ا¡اصل راج Òòوا منه@, اXتولّد 
òوا

الع#@/ من اòارج ا�اريى مع والدَّ ,@ ãÏÈأ+را بعض من أ+حجار ب# Dف اXتكّونة
من متخّرج كأ@نّه الَعْدو@, الشـديد اXقتدر الفرس فٕاّن فَعيل@: فهو رير الدَّ وأمّا

به@/ ومتصف الَدّر مصداق فهو جريانه@, ويEاءي نوعه

النظم ٕاجراء ã| وتستعمل Qريى الَدّر من نوع فهيى wا@: يÍÉب ã�ّال ّرة الدِّ وأمّا
صاح}ا@/ يد من Qريى 
خ ا Øu@فكأ ا¡ّق@, وٕاحقاق والعدل

ْرك والدَّ والطََّرد كالطَّْرد ّر الدَّ ã| لغة أو صفة@, أو مصدر Ëºٕا فهو الدأَرر@: وأمّا
الواضـح@, Ø#تبـÇXا الطريق كوسط ء ãÏ¾ من اXتحّصـل فهو والقََدر@, والقَْدر َرك والدَّ

وغ
Yا@/ الر´ جريان من والَمهّب

الواحد@/ أ+صل فبمناسبة :@FGوأمثا éوالل الك9ة وأمّا

:@
òوا والصّب والسي�ن ا�ريان وب#ماّدة بيyا والفرق

نف«Îا@/ ã| ملحوظة والسي�ن ا�ريان ã| ا¡ركة أّن

ã| يسـتعمل وا�Çريان آخـر@/ أمر من والتحّصل اòروج باعتـبار الدّر ã|و
وا�وامد@/ اXايعات

كب@/ السَّ من قريب وهو فوق من إ+Lدار فيه ي�حظ ّب والصَّ

بغ
ها@/ أو با¡ركة يتحّصل أن من أعّم 
òوا
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٢١٧ دّر

/@٦ . ٦ ـ ِمْدراراً م ß Öz َعلَ Êَء@ Ú»ال وأرَسلنا@
ليّـة ا+� تـ�زم ا Øuفٕا اXبالغة@, ã| تسـتعمل وقد كاXفـتاح@, لة ل�� ِمفعال صيغة
السحاب من وكّل مyا@, اXتحّصـل واXطر السـحاُب ال«Êء مصاديق ومن الذاتّيـة@/

ّر@/ الدَّ مصاديق من السحاب من اXتولّد واXطِر البحر@, من اXتولّد
يدّل وإ+رسال إ+درار@/ وك9ة أ+مطار ٕادامة ٕا� ٕاشارة الصيغة@: wذه 
والتعب

اXطر@/ Øj أّوً+ السحاب وهيى وإ+رسال@, للنقل قابل Êºء ع�

/@٣٦ . ٢٤ ـ َشَجَرة ِمن ُيوَقُد ّ يى ُدرِّ َكوكٌب ا Úu@كأ جاَجُة الزُّ
مyا@/ اXستخرج الكوا@كب ب# من Ñ��ٔتXا ء ãÏÉستXا كالكوكب أيى

]Çع> كـان ٕان أ+صـداف مـن أو أ+حـجار@, ب# من متولّـداً الُدّر كان وØXا
واستضاءته@/ وتنّوره لتشعشعه الكوكب ٕاليه فينسب اXرواريد@:

النور ٕا�أّن ٕاشارًة مع>التنّور@: فيه ما دون اXاّدة wذه 
التعب ã|اللطف فيظهر
نـور له الكـوكب فٕاّن ,@ ّ الُدّريى كالكوكب اXصباح@, من ويتحّصل يتولّد الزجاجة ã|
قـال Fكـ به@/ ء ãÏÉويسـت اXتعال sا نور من ويتولّد يتحّصل ولكنّه وتٔ�لؤ@, وشعاع

ُمباَر@كة@/ َشَجَرة ِمن @ُيوَقد تعا�@:

اÇXوارد ÇRت�ف مـفهومه ÇOتلف ء ãÏ¾ مـن واXتحّصل اXتولّد أّن $O و+

ã|و الدمع@, الع#هو ã|و اXطر@, وهو منه ويتولّد يتحّصل ما السحاب ã$ف واXصاديق@:
الكوا@كب ã|و الصا¬@, العمل هو إ+نسان ã|و الربح@, هو السوق ã|و ,@éالل هو الÍÉع

والتنّور@/ إ+ضاءة هو

وليس أ+صـل@, مصاديق من وغ
ها éوالل 
òوا والعمل النـور أّن فظهر
حقيقياً@/ Ó<مع Rصوصه واحدtا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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درس ٢١٨

درس@:

الطريق رس@: فالدَّ وَعفاء@/ وخفض َخفاء ع� يدّل واحد أصل درس@: ـ مقا
َدَرست ومنه Çَلق@/ Òòا الثوب ريس@: الدَّ الباب ومن عفا@/ اXـ=ُل@: درَس يقال ,@ Ø ã$òا
ع� Tمول فهذا ا@/ Òxُدس ٕاذا ُسنبلها@: ã| وغ
ها@, نطـة ß¡ا ودرسُت حاضت@/ اXرأة@:
ا�ÇÒَرب رس@: والدَّ فـيه@/ Ï¿Ç ÔZو يُدَرس الّذيى كالطريق أ+قدام@, Iت ُجعلت Çا Øu@أ
ما يَتتبع الدارس أّن وذلک وغ
ه@, القرآَن َدَرسُت الباب ومن /@
بالبع يكون القليل

َيتتبعه@/ للطريق كالسالک قرأ@, @كان

وَدرس آثـاره@/ وخـفيت عـفا قـعد@: باب من ُدروساً اXـ=ُل َدَرَس ـ مصبا
موضع والَمدرسة@: قراءة@, وِدراسة قتل باب من َدْرساً العلم ودرسُت عتق@/ الكتاُب@:
مَداريس وا�مع كنيسxم@/ الzوِد وِمدراُس ِدراساً@, وLوها نطة ß¡ا ودرست الدرس@/

ومفتاح@/ مفاتيح مثل

ودرست يَتعدي@, و+ يتَعّدي َدْرساً@: Ố الر وَدَرَستْه عفا@/ :@ ÔËºالر َدَرَس ـ صحا
اُخنوُخ@/ وٕاdه ,@sا كتاب ِدراسة لك9ة ٕادريس يى Ø Ôd ويقال وِدراَسة@/ َدْرساً الكتاَب
الثوب وهو ريس الدَّ رس@: والدِّ درسxا@/ أيى واّدارسxا@: وتدارسxا الكتب ودارست

ِدرسان@/ وا�مع َلق@, Òòا

َرب@, Òا� من خفيف ء ãÏ¾ 
بالبع كان ٕاذا :@ أ+صمعيى عن ـ ٣٥٨ . ١٢ الxذيب

أيى تعّلمَت@, أيى درسَت@: وليقولوا ـ ã| العبّاس ãèأ وعن َدْرس@/ من ء ãÏ¾ به قيل@:
ع� قرأت Ìها@: Ø»وف دارست@, وVاهد@: عبّاس ابن وقرأ ُعلِّمَت@/ به جئَت الّذيى هذا
وقُـرٔي وُتـِلَيـْت@/ ُقـِرَئْت أيى ـ ُدِرَسـْت وليقولوا ـ وُقرئت عليـک@/ وقرءوا الzود
والِمـدَرس@: فيه@/ يُدَرس الّذيى اXكان والِمدرس@: بنا@/ وَمرَّ تَقاَدَمْت أيى ـ@@َدِرَسْت@@ـ
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٢١٩ درس

وَدريٌس@: مَدروس فهو َدْرساً أدُرسه الثوَب وَدَرسُت الُمداَرسة@/ راس@: والدِّ الكتاب@/
الكتاَب درسُت وقيل ِدرسان@/ وbعه دريس َلق@: Òòا للثوب قيل ومنه أخلقته@/ أيى

الّذيى البيت والِمدراس@: ذلک@/ من Ø ãع� حفظه خّف Ø�ح القراءة بك9ة ذلّلته أيى َدْرساً
الzود@/ ِمدراُس وكذلک القرآن@/ فيه يُدرس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا+ستفادة بقصد وا+ستعFل العمل جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
فا+سـتعFل واXوضوع@/ اXـورد باخت�ف Oتلف وا+ستعFل والعمل وا+سـتنتاج@,
وعتيقاً@/ َخلَقاً Fuكو يوجب موردYا ã|و واللباس ٕا�الكتاب بالنسبة العمل وتكرير
يـوجب والدار اÇX=ل مـورد ã|و وحفظاً@/ ضبطاً يوجب والقـرآن العلم مورد ã|و

ã|و وطمثاً@/ ضعفاً يوجب النساء مورد ã|و ثار@/ ا+� وبقاء الصورة واخت�ل إ+^حاء
الدوس@/ يوجب ا¡نطة ã|و علzا@/ يغلب مرض ظهور يوجب الناقة

اXع> وهذا عليه@/ يEّتب وما أثره يتحّصل Ø�ح عمل ã| مزاولة اXاّدة فحقيقة
وغ
ها@/ واFXرسة وا+ستدامة اXزاولة مطلق Ô Ö
َغ

آثار من فهيى وغ
ها@: وا¡فظ والعفا واòفض واòفاء ا+^حاء oمفاه وأمّا
وقيودها@/ ونتائجها ا¡قيقة

دهَس@, َسَحق@, َوطأ@, داَس@, ـ [@داَرس@] :@ الع@يى القاموس ã|و
َذبح@/ افEَس@,

ٕالzا@/ أ¾Ìنا ã�ّال ا¡قيقة من قريبة أيضاً ãæعاXا فهذه
+يبعد الكلمة ٕا�أّن مضافاً أ+ّول@, ا£لّد ã| الكلمة تلک فراجع ٕادريس@: وأمّا
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درك ٢٢٠

بـه يى Ød بأ@نّه اللغة@: أهل يقول ا ØW فيقُرب أيضاً@/ العـ@يّة داَرس ماّدة من اشتقاقها
/@sا كتاب ودراسته Wارسته لك9ة

/@١٠٥ . ٦ ـ َدَرسَت ولَيقولوا ياِت ÐAا ُف ÙÍ½ نُ وَكذلَک

اXزاولة@/ وك9ة الدراسة نتيجة ã| التاّم والتسّلط الت½Íيف هذا ٕاّن ليقولوا أيى

فـيه كتاٌب َلكُم أم ا@, Òuَيدُرسـو ُكتٍب ِمن آتيناُهم َوما َتدُرسـوَن@, Ôrُكن َو]ا@
َلغافل�@/ م ßxِدراَس َعن ُكنّا وٕان َتدُرسوَن@,

وIقّق الكتاب ٕا� اXراجعة تكرير وهو واحد مفهوم اXوارد هذه bيع ã| يراد
اXناسبة@/ اXطلوبة والنتيجة أ+ثر حصول طريق ã| والعمل ا�ريان

النـظر تكـرير جهة فيه اXلحوظ فٕاّن واXعرفة@, العلم من أعّم الدرس ٕاّن Øj
التعب لطف وهذا مفهومه@/ ã| فغ
مأخوذ واXعرفة العلم حصول وأمّا العمل@, وٕادامة
دون مـن الظاهريّة ا�هة هذه ٕا� ا+�يات ã| النظر فٕاّن واXعرفة@, العلم دون باXاّدة

ويق#@/ علم حصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

درك@:

أدركُت يقال ٕاليه@, ووصولُه ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ¡وق وهو واحد أصل درك@: ـ مقا
ويـقال َطريدة@/ تفوته + كانت ٕاذا الطَّريدة@: َدَرُك فرٌس ويقال ٕادرا@كاً@/ اُدركه َء ãÏ¿ال
يان@, Ò Ú9ال وتداَرَك أّوGم@/ آخُرهم ¡ق القوم@: وتدارك بلغا@/ ٕاذا وا�ارية الغ�ُم أدرَك
هذا@, من فهو ِخرة@: ÐAا ã| ِعلُمهم اّدارك بل ـ فأمّا أ+ّول@/ اXطر ãæالثا ي Ò Ú9ال أدَرَك ٕاذا
طرف ã| تُشّد ا¡بل من القِطعة َرك والدَّ ينفعهم@/ n ح# ا+�خرة ã| أدركهم علمهم ٔ+ّن
لو@/ الدَّ تُدرك فَِبه Gذا كان وٕان وهو شاء@/ الرِّ اXاء يأ@كل لئّ� الدلو َعرقُوة ٕا� شاء الرِّ
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٢٢١ درك

ٕانَّ ـ دركاٌت والنار درجاٌت@, ا�نّة أّن وذلک النار@, أهل منازل وهيى الَدَرك ذلک ومن
wا@/ ويَلحقون يُدِركوuا ã�ّال مَنازGم وهيى ـ النّار ِمن اAٔسفل الَدَرِك ã| اXنافق�

ا¥اُر@: وأدركت ُلم@/ Ô¡ا بلغ الغ�ُم@: وأدرك فلحقَته@/ طلبتَه ٕاذا أدركته@: ـ مصبا
/@ ّ معنويى ¡وق وهو لزمه@, :@ اXشEيى ا¥ن وأدرك وقته@/ بلغ ُء@: ãÏ¿ال وأدرك نضجت@/
َرك@/ الدَّ ÊÈن ومـنه َء@/ ãÏ¿ال أدركت من ٕاسـم :@ ãæالثا يسـكن وقد بفتحت# َرك والدَّ
أ+حكام@, طلب مواضع ال¿Ìع@: ومَدارك وزمان@/ وٕاËºمكان مصدراً والُمدَرك@يكون
لتخرÇNه وليس مَدَرك@, الواحد ã| يقولون والفقهاء بالنصوص@/ يستدّل حيث وهيى
واسـتثنيت أفعَل@, من oXا ØËÉب مُفَعل فيقال الباب طرد ع� ة Ø_+ٔا نّص وقد وجه@,
,@ ØËÉال فيه يسمع nو آويُت من الَمأويى قالوا القياس@: عن خرجت مسموعة @كلFت
أخدعُت من والَمْخَدع ولوقته@, وإ+مساء إ+صباح Xوضع والَمْمسيى الَمْصبَح وقالوا
nو شــُذوذاً@/ وبالفتح القياس ع� هذه ã| ØËÉبال ف�ن َزأ ÔV عنک وأجزأُت ء@/ ãÏ¿ال
يصّح Ø�ح القياسيّة باُ+صول أ+خذ فالوجه القياس@, عن خرج Dف الَمْدرك يذكروا
وتدارك بابه@/ ã| غ
مَُؤّصل ٔ+@نّه عليه يقاس + القياس عن اòارج قالوا وقد Êºع@/
اللـحوق التدارك وأصل وتداركته@/ فات ما واستدركُت أّوGم@/ آخرهم ¡َق القوم@:

¡قxم@/ ٕاذا العلFء@: من bاعًة أدركت يقال

اعـتباراً ْرك والدَّ بـالصعود@, اعـتباراً يـقال ْرج الدَّ لكّن ْرج كالدَّ ْرك الدَّ ـ مفر
البـحر@/ قـعر Ï½أق ْرك@: والدَّ النار@/ وَدَر@كات ا�نّـة َدَرجات قيل وGذا ـدور@, Ô¡با
لَوAأن أ@ك9@: والنعمـة إ+غاثة ã| والتدارك هاوية@/ يت Ød النار ã| ـدور Ô¡ا ولتصّور

خر@/ با+� كّل ¡ق أيى ـ فzا اّداَر@ُكوا ٕاذا Ø7ح رّبه@, ِمن ِنعمٌة َتداَر@كُه

أمـر جـهلوا مـعناه ا¡سـن@: قال َتدارك@/ أيى ـ خرِة ÐAا ã| علُمهم اّداَرَك َبل
يُدرك بل معناه@: وقيل فجهلوها@/ ا+�خرة ¡وق ã| علمهم ٕانxي وحقيقته@: ا+�خرة@,
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درك ٢٢٢

فهو الدنيا ã| ظنوناً يكون ما ٔ+ّن ا+�خرة@, ã| حصلوا ٕاذا أيى ا+�خرة@, ã| ذلک علمهم
يق#@/ ا+�خرة ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمراً ا¤يط كان سواء وإ+حاطة الوصول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
عليه@/ وُيسلَّط Jاط Dف وكذلک معنويّاً أو ماّديّاً

ُيـدِرك وهَو اAٔبصاُر ُتدِركُه A الَقمَر@, ُتدِرك أن ا ÒG َينبغيى مُس الشَّ A فيقال@:
ـْوُت@/ ÒXا ُيدِرْككُم تكوُنوا ÒCأي اAٔبصاَر@,

وا¡فظ الرعاية أّن ا¡وط@: ã|و معقول@/ فيه@أمر أّن@ا¤يط ا¡ّس@: ã| سبق وقد
إ+حاطة@/ مع> ã| مأخوذان

التسـّلط فـٕاّن أ+صـل@, لوازم Çfن وا¡Çدور@: والبلوغ اللحوق oمفاه وأمّا
/@oفاهXا تلک ت�زم والوصول وإ+حاطة

ع�ا+ستدامة ويدّل تَفاُعٌل@: والتدارك n@يستعمل@/ اXاّدة هذه من ا£ّرد والفعل

ã| وإ+ثّـقال كإ+ّشـعار التدارك أصله فٕاّن ا+ّدراُك وكذلک وا+ختـيار@, واXطاوعة
شـّدة ع� تدّل حروفه ã| التشديد ]ناسـبة ا+ّدراك صيغة ولعّل والتثاقل@, التشاعر

وتأ@ّكد@/

/@٣٨ . ٧ ـ AُوAُهم اُخراهم قاَلْت يعاً Òb فzا اّداَر@ُكوا ٕاذا Ø7َح

واجتمعوا بآخرين فريق كّل وأحاط با+�خر مyم واستو�كّل وصلوا ٕاذا أيى
ُ+و+هم@/ اُخراهم قالت فzا@:

ُيْبَعثون أيّان َيشُعروَن َوما ا< Aّٕا الَغيَب رِض َAٔوا Êواِت Ú»ال ã|َمن َيعلم Aُقل
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٢٢٣ درك

/@٦٦ . ٢٧ ـ َعمون ِمyا ُهم َبل ِمyا شّکٍ ã| ُهم َبل ِة ِخَر ÐAا ã| ِعلُمهم اّداَرَك َبل

ã$بن ذلک جهلهم أ@كّد Øj وأ+رض@, ال«Êوات ã| عّمن اXطلِق الغيِب علم $ نَ

ينبغيى الّذيى اXناسب للغيب الضعيفة اXصاديق من واحد وهذا بعثهم@, زماَن شعورهم

الس ã| قدم وأّول الغيب@, مراحل من مرحلة أّول ٔ+@نّه ٕاليه@ويعلموه@, يتوّجهوا Gم@أن
وإ+حـاطة الوصول نظرهم وآخر توجههم غاية أّن ٕا� تعا� أشار Øj مس
ه@, ٕا�
وصوله عن بالغيب العلم Iصيل ã| اجxادهم يتجاوز و+ ا+�خرة@, nعا ã| واXعرفة
ã| م Øu@بأ وتساهلهم@: Tجوبيxّم مقام ã| سبحانه قال Øj Gم@, ا+�خرة nعا ٕا� بالنسبة

بالكلّية@/ َعمون م Øuٕا بل فzا شا@كّون م Øuفٕا xVدين@, 
غ أيضاً اXرحلة تلک

علمهم متعلَّق أّن ٕا� ٕاشارة با+�خرة@: + ـ ا+�خرة ã| ـ تعا� بقوله 
والتعب
مورد لِطلبxم وليس إ+bال@, بنحو wا يتعلّق ما مطلق هو Iصيله ã| xNدون الّذيى

اXطلق@/ الغيب يعرفوا أن Gم يتصّور فكيف Uصوص@, Ø#مع

عyا@/ فاصفح الكرZة@, ا+�ية هذه ã| القوم 
تفاس اضطربت وقد

/@٧٧ . ٢٠ ـ َدَر@كاً اُف ÒH A َيَبساً الَبحر@ ã| َطريقاً م Ô ÒGب ßÍÈفا
/@١٤٥ . ٤ ـ النّار ِمن اAٔسَفل َرك الدَّ ã| Òنافق�Xا ٕانَّ

كالَكـَرم اòـارج@, ã| الفعل من ويتحـقّق يتحّصل ما ع� يدّل فََعٌل َرك@: الدَّ

أيى إ+دراك@, أثر ã| اòارج ã| ُل اXتحصِّ هو َرك فالدَّ وإ+¾Ìاف@/ إ+@كرام من ف ÒÌ Ú¿وال
الفعل@/ من وا+ستي�ء الوصول بعد يEاءي ما

ا+�ية ã| بأ+سفل تقييده Nز n وٕاّ+ أ+سفل@, ليس]ع>اX=ل َرك الدَّ أّن فظهر
ا¡اصل اXقام Fzف اXنظور بل وسفل@/ ّ ع�هُويى يدّل اُ+و�ف� ا+�ية ã| وأمّا الثانية,

حاصلة@/ حالة أو ّ ظاهريى مقام من وا+ستي�ء وإ+دراك الوصول بعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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درهم ٢٢٤

درهم@:

وÇbع ِدرهام@/ قالوا ا Ø[ور لغة@, اGاء Ì»وك معّرب@, ØãÏºفار رَهم@: الدِّ ـ صحا
الِك@@/ من سقط أيى ادِرYاماً@: ادَرَهّم وقد /@oدراه رهام الدِّ وbع َدراِهم@, رَهم الدِّ

غـ
ه@, يعرفوا n ٕاذ قدZاً@, العـرب به تكّلمت وقد معّرب@/ ِدرهم@: ـ ب الُمعرَّ
/@XالطويلZ ِهجَرْع بكلمة وأ¡قوه

Zتستعمل الُعملَة وحدات من وحدة درهم@: ـ ٩ ج إ+س�ميّة اXعارف دائرة
باليونانّيـة@: Ëº+ٕا هذا كان وقد العـرب@/ عند السكّة نظام ã| الفّضـية Xالنقود ]ع>
ã�ّال الُعملَة العرب اسـتعار ح# ã| القدم منذ مستعمً� ِدَرم@, وبالفارسيّة ,@X Zِدرا`يى

الدينار, للدرهم@أع«Ìمن@استعارة@وزن ãæواستعارة@الوزن@القانو به@من@الفرس@/ عرفت
اخت�فاً اXؤّرخون اختلف وقد wÍÈا@/ ã|@التاّمة الدقّة تراعي تكن n الدراهم أّن ذلک
اXثقال ٕا�وزن الدرهم نسبة ع�أّن أbعوا م Øyولك ,@ ãæالقانو الدرهم Iديد ã| ÓDعظ

/@٧@@:@١٠ هيى

كان@/ أيّاً السـّن 
الكب هو وقيل ,@ Ò@الِك من الساقط :@ الُمْدَرِهمُّ درهم@: ـ لسا
رَهـم والدِّ اظـلّم@/ ه@: ÔÍ½بـ وادَرهمَّ الك@@/ من سـقط ادِرYاماً@: يَْدَرِهمُّ ٕادَرهمَّ وقد
كِحفِرد@/ وِدرِهم كِهجَرع@, فِدرَهم ك�مهم@, ببناء ملحق ب ُمعرَّ ØãÏºفار لغتان@, رِهم والدِّ
قول هذا به@, يتكلّموا n وٕان ِدرهاماً@, حّقروا م Øu@كأ شاّذًة@, ,@o ß Övُدَر تصغ
ه ã| وقالوا
راِهـم@, الدَّ 
كـث أيى له@, فعل و+ مَُدرهم@, ورجل ِدرهام@/ بعÎÉم وحكي سـيبويه@,
اXفعول Ëºٕا وجد ٕاذا لكنّـه :@ ã Ù<جـ ابن قال ُدرِهـَم@/ يقولوا nو قال@: أبو@زيد حكاه

حاصل@/ فالفعل

من للمÍÉوب Ëºٕا إ+س�ميى الدرهم ـ@ اXصباح ã| درهم@: ـ@ البحرين Vمع
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ِخفافاً بعÎÉا فكانت Uتلفة ا�اهليّة ã| راهم الدَّ وكانت دوانيق@/ سـتّة وهو الفّضة@,
وقيل العـبدّية@, تسّمي وكانت دوانيق \انية درهم كّل ثقاً+ وبعÎÉا الط@ّية@, وهيى
#ÇYدر وجع� والثقيل اòفيف فجمع البغل@, رأس له يقال ملک ٕا� نسبت البغليّة
دوانيق@, ستّة مكّة أهل درهم ـ الyاية ã|و دوانيق@/ ستّة درهم كّل فجاء متساوي#
بالدراهم يتعاملون اXدينة أهل وكان سبعة@مثاقيل@/ ع¿Ìة كّل اXعدلة ودراهم@إ+س�م
ٕا� فكانتIمل :@
الدنان وأمّا مّكة@/ ٕا�وزن فأرشدهم ,@XصZ sا رسول مقدم عند
مُِسّن@/ مَُدْرِهم@: وشيخ أيّامه@/ ã| مروان بن اXلک عبد ÍÈب أن ٕا� الروم@, من العرب

أواسط من حبّات \ان والدانق سّتة@دوانيق@, فالدرهم ـ الذهب زكاة ـ ال¿Ìايع
خ�ف ب� ا�واهر@: ¾Ìحه ã| وقال واòّفة@/ والوزانة والصغر العظم ã| 
الشع حّب
ك ã|و علFئنا@/ ٕا� نسبة :@Xللعّ�مة ZاXنxي tي Tكيى ã|و ذلک@, من ء ãÏ¾ ã| أجده
مـتفق انّه أ+وزان@: Iقيق ã| ãÏ»ا£ل رسالة عن بل أ+صحاب@/ به قطع :@XداركXاZ
dعتَه ا ØWو كلّه ذلک من حينئٍذ ويتحّصل الفريق#@/ علFء به ح ØÍ¼ وانّه بيyم@, عليه

¾Ìعّية@/ مثاقيل سبعَة دراهم الع¿Ìة مقدار يكون أ@نّه والدينار@: الق
اط ã| سابقاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من الدينار أّن Fك الفّضـة@, من اXأخوذة النقـود من واحد الدرهم أّن ـ أّوً+
الذهبّية@/ النقود

اXتداول وأمّا وأ+زمنة@, الب�د باخت�ف وزناً Uتلفاً كان الدرهم أّن ـ وثانياً
سبعَة منه ع¿Ìٌة ويُعادل دوانيق@, ستّة وزنه كان ما هو إ+س�م@: أّول ã| به اXعمول

/@٧ :@ ١٠ @= ¾Ìعّية@ مثاقيل

كـلمة من قريبة اللغة هذه أّن وأمّا خالصة@/ عربيّة الدرهم كلمة أّن ـ وثالثاً
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كانت ولو معّربة@, كوuا +@توجب الفارسّية@: ـ ِدَرم ـ كلمة أو اليونانّية@, @@ـ يى ß̀ ـ@@ِدرا
ومصدر@, مأخذ أو ماّدة من مأخوذة تكون وأن +@بّد لغة كّل فٕاّن أيضاً@, Fyم مأخوذة

للمع>@/ اللفظ وضع مقام ã| خصوصيّة وجهة تناسب ي�حظ أن من أقّل و+

الكـ@ مـفهوم وأمّـا انðاعيّاً@, يكون أن +@يبعد منه الفعل اشتقاق أّن ـ رابعاً
ج�ًء والضعف ا+نكسار جهة من ,@ ãالذه� النقد مقابل ã| الفّضة فيناسب والسقوط@:
ِعـلٍم بعَد َيْعلَم A لكَيىْ الُعُمـر ٕا�أرذَِل يَُردُّ َمن @َوِمنكُم @ـ وقدرًة وقوًة وعّزة وقيمة

ضعفنا@/ من هيى ا Ø̂ ٕا ا£هو+ت فهذه @@ـ َشيئاً

/@٢٠ . ١٢ ـ ٍة َمْعدوَد َدراِهم ٍس ÒRبثََمن ْوه ÒÌ Ò¾و
كلمة بذكر الدراهم بقلّة 
اش Øj Rساً@, ا¥ن كون ٕا� ٕاشارة راهم@: بالدَّ 
التعب
النـازل@, hالتـقو ع� يدّل وال¿Ìاء@: البيع مقام ã| 
التعبـ وهذا منكّرًة@/ ـ@@معدوَدة@,

علzا@/ يزيد و+ نظرهم@, ã| للمبيع \ناً القيمة هذه وكون

زماناً والذهب الفّضة قيمة باخت�ف Hتلف والدينار الدرهم قيمة أّن $O+ Øj
قيمة اخت�ف يكون وقد باخت�فها@, وتتنازل تتصاعد أ+جناس سائر وقيمة ومكاناً@,

أ+جناس@/ قيمة باخت�ف مربوطاً النقدين
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دري@:

ويعـّدي َعِلمتـه@/ وِدرايـة@: وِدرية رمَي باب من َدرياً ء ãÏ¿ال َدريت ـ مصبا
اXعدن تراب وَدّريُت و+ينتـه@/ +طفتـه مداراًة@: وداريتـه به@, أدريتـه فيقال باGمزة

تدريًة@/

حـّدة وا+�خـر طلباً@, واعـBده ء@, ãÏ¿ال قصد أحدYا فأص�ن@, دري@: ـ مقا
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أو بـغزو اعتمدوه أيى كذا@, مكان ف�ن بنو أدريى ـ قوGم فأ+ّول ء@/ ãÏ¿ال ã| تكون
دريت مـنه يقال ليصيده@/ الصيد يرميى الّذيى wا Eيَسـت ã�ّال الدابّة ِريَّة@: والدَّ غارة@/
ودريته@: بعُد@/ تره nو هو أين نظرَت ٕاذا الصيد@, تَدّريت :@ Ø ãèأ+عرا ابن قال واّدريت@/
واحد@/ والقياس هو@, أين لِدريته تعّلمت أيى تدّريت@: ـ قوله فأمّا /@XخَدعتهZ ختلته
ِبه@/ َوAأدرا@كُم عَليكُم تلوتُه ا<ما شاَء لو ُقل ـ تعا�أدرانيه sوا ء ãÏ¿ال دريُت يقال
به ح ÚÌ»ُي للّذيى قوGم ـ ا+�خر وأ+صل الِفطنة@/ َحَسُن كقولک رية@, الدِّ حسُن وف�ن
اÇXرأة@: وتـدّرت الَقرن#@/ حديدة مُدراة@, وشاة ـّدد@/ Ò ÔT ٔ+@نّه ِمدرًي@, :@ ويُدريى عر الشَّ

َشْعرها@/ حت ØÌº
ويقال@: َدْرياً@وِدراية@وِدرياً@/ @يَدِريى َدريى يقال الليث: قال ـ ١٤@.@١٥٦ الxذيب
قوGم من الياء حذفوا ا Ø[ر والعرب علم@/ 
غ من أيى ِدرية@, 
غ من أ+مر ف�ن çأ
ٕاذا والّليِل وجّل@: عّز sا كقول فzا@, بالك«Ìة يكتفون ,@ أدريى + موضع ã| أدِر@, +
ِرّية@: والدَّ ختلته@/ ٕاذا َدْرياً@: أدريه ف�ناً دريت ّكيت@: السِّ ابن /@ يى ßÌ»َي وأ+صل , ßÌ Ö» يَ
هيى زيد@: أبو وقال /@ َرميى َرمْيـه أمكن ٕاذا Ø�ح تل ÔO الوحش من به Eيسـت 
البَع

اّتقيته@/ ٕاذا مدارأة الرجَل دارأت وقال@: الصيد@/ Lو تُدَرأ ا Øu@+ٔ مهموزة

ِدرية@: به وَدريُت َدَريته يقال تْل@, Òòا من بÍÉب اXدَر@كة اXعرفة الدراية@: ـ مفر
ليأنس الصائد ينص}ا ã�ّال وللناقة الطعن@, عليه يتعلّم Xا رية والدِّ فَطنُت@وشَعرُت@/ Lو
نف«Îا@/ دافعة@به@عن لقرن@الشاة@@لكوuا ف
ميه@/@والِمدري الصيد@,@فيَستEمن@@ورائها wا
أدراك@, وما Xالقرآن ã|Z فيه موضع@ذ@كر وكّل عر@/ الشَّ ُيصَلح@به Xا استع
الِمدري وعنه
n يُدريک@, وما فيه ذ@كر موضع وكّل حاِميَه@/ ناٌر ِهيَْه ما أدراَك َوما ببيانه@: ُعّقب فقد

تعا�@/ sا ã| تستعمل + راية والدِّ َقريب@/ الّساعَة َلَعلَّ ُيدِريک َوما بذلک@: يُعقّبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دري ٢٢٨

والتحقيق@:

]ع> معمولة@, مقّدمات دون من اXعرفة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
Jصل أن و+بّد اXقّدمات بxيّة و+@يوجد بالتحصيل +@يتحقّق موارد ã| يستعمل أ@نّه

وغ
Yا@/ واXعرفة العلم وب#ماّدة بيyا الفارق هو وهذا /@ ّ غ
عاديى بطريق

استعt+Fا@/ موارد ã| wا 
التعب ã|اللطف اXع>يظهر وwذا
اللـغوي#@, بـعض ع� مهموزة الدرء ماّدة مشـتقّات بعض اشـتبه قد ٕانّه Øj
قلب أّن مع وغ
ها@, والُمداراة@, ,@ والِمدريى ِريَّـة@, كالدَّ اXاّدة@, هذه ذيل ã| فذكروها
اÇòطيئة@, وأصـلها ِطيّة Òòا ã| Fك كث
اً@, متداول التلفظ مقام ã| للتخفيف ياًء اGمزة
بشّدة@, الدفع هو فيه أ+صل أّن مّر وقد الدرء من مشتقّة فهذه َسأل@/ وأصله وساَل

فzا@/ التناسب $O و+

الوفاق@/ الطََّرف@واXعاملة@بصورة خ�ِف جهاِت عن مع>@الدفع فzا فٕاّن@اXداراة
ما لدفع آلة واÇßXدريى الصيد@, قبال ã| ونيّته نفسـه ٕاظهار عن للدفع وسيلة ريّة والدَّ

وُيصلح@/ يُرسل Ø�ح عر الشَّ من يتلبّد

من ا Øu@أ فيظّن عادّية@, 
غ ع�مقّدمات الدراية توقف فبمناسبة تْل@: Òòا وأمّا
اòتل@/

مورد ã| Fyم كّل يُدريک@: وما ـ Pملة أو أدراك@, وما ـ Pملة 
التعبـ وأمّا
والتوضيح البيان يراد مقام ã| wا Ø@يع اُ+و�@: ا�ملة فٕاّن اXفردات@, ã| Fك خاّص
ٕاخبار فهيى الثانية@: ا�ملة وأمّا اXوضوع@/ وأYيّة oللتعظ wا çويؤ ,@ Ø#مع Xوضوع

اجxدوا@/ وٕان اXوضوع معرفة ã| وقصورهم ا¢اطب# [كّن عدم عن

/@٣ . ٦٩ ـ بالقاِرَعة وعاٌد وُد Ò\ َبْت كَذَّ ُة ا¡اقَّ ما أدراَك َوما

www.attaweel.com



٢٢٩ دري

/@٢٨ . ٧٤ ـ تََذر Aو ã ß(ُتب A َسَقر ما أدراَك َوما
/@ ٨ . ٨٣ ـ َمرقوم ِسّج�كتاٌب ما أدراَك َوما

/@٣ . ١٠١ ـ النّاُس َيكوُن يَوَم القاِرَعُة ما أدراَك َوما القاِرَعُة َما القاِرَعُة
ء@/ ãÏ¾ ّ ]ع>أيى استفهاميّة نكرة dيّة إ ما فكلمة أدراك@, ٍء ãÏ¾ ّ أيى أيى

/@٦٣ . ٣٣ ـ َقريباً َتكون الّساَعَة َلَعلَّ ُيدريَک َوما
/@٣ . ٨٠ ـ @كَّيى يَزَّ َلعلَّه ُيدريَک َوما

أ+فراد@/ من فرد َ وتزكّيى الساعة زماَن وُيعّرفک يُفهمک ء ãÏ¾ ّ أيى أيى

ã| وكذلک متداولة@, ]قّدمات تُعلم + اُمور اXوارد هذه bيع ã| الدراية fتعلَّق
اXوارد@: سائر

/@٣٤ . ٣١ ـ وت Ò] أرٍض ّ بأيى نَفٌس َتدريى َوما
/@٣٤ . ٣١ ـ َغداً تكِسُب ماذا نَفٌس َتدريى َوما

/@١٠ . ٧٢ ـ َرَشدا م Øwَر م ßw أراَد اAٔرضأم ã| ْن Ò ß[ ريَد اُ ØÌ¾أ َندريى A وٕانّا
/@٣٢ . ٤٥ ـ الّساَعة ما َنْدريى ما Ôrُقل

/@٥٢ . ٤٢ ـ اZAٕان Aَو الِكتاُب ما َتدريى @ُكنَت ما
/@٢٥ . ٧٢ ـ توَعدون ما أقريٌب أدِريى ٕان ُقل

ِمن ِتلَک :@sا ٕاّ+ يعلُمها و+ الغيب@, مصاديق من اXوضوعات هذه أّن $O و+
فـ� /@٢٦ . ٧٢ @ـ@ أحداً َع�َغيبه ُيظِهر الَغْيبَف[ Ô ßnعا ٕاليـَک@, نوِحzا الَغيِب أنباء

ٕاليه@/ ويوحzا sا علّمها من ٕاّ+ يعرفها

والتضم# إ+حاطة مفهوم Nمعها ري@: والدَّ ّر والدَّ رك رس@والدَّ رج@والدَّ الدَّ @ٕاّن Øj
أ+ّول#@/ ا¡رف# ã| +شEا@كها والتسّلط@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Ìºد ٢٣٠

:@Ìºد
دفعته ٕاذا Ìاً@, Öºَد ء ãÏ¿ال دÌºت يقال@: ع�الدفع, يدّل واحد أصل :@Ìºد ـ مقا
رماه أيى البحر@, دÌºه ء ãÏ¾ هو ا Ø̂ ٕا زكاة العن@ ã| ليس ـ ا¡ديث ã|و شديداً@/ دفعاً
:@ ّ القـويى الضـِخم للجمل ويقال /@Ì Òºِمد ور� بالر�@, دÌºه البـاب@: ومن به@/ ودفع
صـحيح@: وهـو الباب عن شـّذ ا ØWو أ+عداء@/ تدفع ا Øu@+ٔ كتيبة :@Ì Òºوَدو /@ ّ Ìيى Òºَدْو
ألواح َع�ذاِت لناه Ò Òaَو :@Ì Ôºُد وا�مع السفينة@, ألواح به تشّد ليف من خيط سار@: الدِّ

الَمسامير@/ :@Ì Ôº الدُّ ويقال /@Ì Ôºوُد
يقال الشديد@, والدفع الطعن :@Ìºالد ـ الليث قال :@Ìºد ـ ٣٥٣ . ١٢ الxذيب
Ì Ôº الدُّ :@Ì Ôºوُد ألواٍح ع�ذاِت ْلناُه Ò Òaو تعـا�@: قوله ã| الفـّراء وقال بالر�@/ دÌºه
مر@, السَّ Lو يكون ء ãÏ¾ كّل الزّجاج@: وقال wا@/ تُشّد ã�ال Ìطها Ô¾و السفينة 
مسام
Ìه ßºوأد Ìه Ôºأد الِمسمار دÌºُت يقال ,@Ìº الدَّ فهو وشّدة بقّوة ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ وٕادخال

السفينة@/ :@Ìº الدَّ :@ Ø ãèأ+عرا ابن وعن َدÌºاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� يطلق اXفهوم هذا وباعتبار الطعن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن

ّ القويى الضخم كا�مل وسيلته@, هو أو الطعن به يتحقّق أو يَطعن ما كّل ã|و مصاديقه
وكالكتيبة ,@Ì Òºِمد ٕانّه فيه الصادق وكالر� بالقّوة@, ولو طاعناً يكون أن شأنه من الّذيى
وكاòيط اXنظور@, wذا يُصنع الّذيى وكاßXسـFر والÍÉبة@, الطعن ٕايراد شأuا من ã�ّال
للFء الطاعنة نف«Îا ع�السفينة اXناسبة wذه أيضاً ويطلق اÊ»Xر@, مناب ينوب الّذيى

بشّدة@/ البعض Îا ÔÉبع الطاعنة البحر وع�أمواج له@, اXواجهة صدرها وع�
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٢٣١ دّس

/@١٣ . ٥٤ ـ Ì Ôºوُد ألواٍح َع�ذاِت ْلناُه Ò Òa َو

مقابل ã| Xوقومه Zنوحاً وحفظهم Sاtم ٕا�@أّن ٕاشارة السفينة@: دون wا 
التعب
ألواح وهيى ضعيفة بوسيلة كانت ا Ø̂ ٕا الشديدة@, وأ+رضيّة ال«Êويّة العامّة البليّة تلک
وألياف 
من@مسام وربطها واستحكامها ها لشدِّ وما@يُطَعن@فzا خشب من وصفيحات

وغ
ها@/

ودقّة استحكام ع� مصنوعة تكن n السفينة هذه أّن ٕا� أيضاً ٕاشارة وفÇzا
علzا@/ الكاملة السفينة ٕاط�ق يصّح Ø�ح علميى وطريق صناعيّة

�ـ ÒXللعا آيًة وَجعلناها الّسفينِة وأصحاَب فأSيناُه ـ آية ã| السفينة ذ@كر وأما
ٕا� + السفينة أصحاب ٕا� فzا والنظر إ+Sاء@, مطلق مقام ã| هو ا Ø̂ فٕا :@١٥ . ٢٩

النجاة@/ كيفيّة ٕا� و+ السفينة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّس@:

فقد أخفيته ء ãÏ¾ وكّل فيه@, دفنه قتل@: باب من َدّساً الEاب ã| ه دسَّ ـ مصبا
القوم@/ دسيس للجاسوس@: يقال ومنه دسسته@,

دسسُت يقال / ØÌºو خفاء Iت ء ãÏ¿ال ع�@دخول يدّل أصل@واحد دّس@: ـ مقا
حيّة ساسة@: والدَّ اب@/ ÛLال ã| ُه َيُدسُّ أم َع�ُهوٍن ِسكُه ÔZأ ـ َدّساً ه أدسُّ الEاب ã| ء ãÏ¿ال
يكون أن فأحدYا قو+ن@, ففيه :@ Ô
البع ُدّس قوGم@: فأمّا الEاب@/ Iت تكون َصّماء
وا+�خر اXندّس@/ اòفيف ء ãÏ¿كال ا�رب ذلک فٔ�ّن كذا كان فٕان َجَرب@, من قليل به
َخفاء ã| ع ß=ّنه@ي@+ٔ الِعرق@َدّساس وقوGم /
البع ع�َمساعر XالقطرانZ ناء ßGا عل ÔN أن

ولُطف@/
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دّس ٢٣٢

وهو ء ãÏ¾ Iـت ء ãÏ¿ال ـک دسُّ ّس@: الدَّ الليـث@: قال ـ ٢٨٠ . ١٢ الxذيب
أهل كان ã�ّال الَمْوُءوَدة أراد قلت@: يدفنه@/ أيى ابـ ÛLال ã| ُه َيُدسُّ أم ـ ومنه إ+خفاء@,
ما@, لفظ ع� رّده ٔ+@نّه ,@ اُن4× وهيى ـ يدّسه فقال@: وَذ@ّكر@, حّية@, وهيى يئدوuا ا�اهليّة
ولو اXع>@, ع� + اللفظ ع� فرّده ـ به @Ì Ù¿ بُ ما@ ُسوء ِمن القوِم ِمن َيتواريى قوله@: ã|
الُمراءون ُسُس والدُّ بأ+خبار@/ ليأتيک تدّسه مَن سيس@: والدَّ جائزاً@/ لكان wا@, ـ قال

قّراء@/ وليسوا القّراء مع يدخلون بأعGFم
َدَسْسـتُه يـقال@: إ+@كراه@/ من بضـرب ء ãÏ¿ال ã| ء ãÏ¿ال ٕادخال ّس@: الدَّ ـ مفر

ã| ـُه َيُدسُّ أم تعا�@: قال ,@ سِّ بالدَّ ناء ßGا ليس وقيل ناء ßGبا 
البعـ ُدسَّ وقد فَدّس@,
اب@/ ÛLال

أ+خ
ة وَدّساه@, َسه ودسَّ ,@ فانَدسَّ ه دسَّ Iته@/ من ء ãÏ¿ال ٕادخال ّس@: الدَّ ـ لسا

أيى َدّساس@, الِعرق فٕاّن اòال استجيدوا ا¡ديث@: ã|و التضعيف@/ كراهية البدل ع�

وهيى َمساِعره@, َوِرمت :@ Ô
البع وُدسَّ وقّوة@/ بقهر ء ãÏ¿ال ã| أدخله ٕاذا وَدّسه@: َدّخال@/
من ء ãÏ¾ به قيل ا�رب من خفيف ء ãÏ¾ 
بالبع كان ٕاذا :@ ّ أ+صمعيى وآباطه@/ أرفاعه

َمدسوس@/ فهو ُدّس قيل ناء ßGبا اXوضع ذلک ã� طُ فٕاذا َمساعره@, ã|ا�رب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ
مطلوب كونه والسEبلحاظ إ+خفاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ+صل
ا�اهليّة ã| البنات وَدسِّ ,@
البع َجَرب َدسِّ ã| Fك الناس@/ ويستكرهه العرف عند
ا¢صوصة@, أ+خبار سيس الدَّ دّس أو دسيساً@, كونه جهة من سيس الدَّ وَدّس العمياء@,
ا¢صوص الِعرق ã$ ÔO الّذيى ّساس والدَّ وباطنه@, قلبه ã|@ما ã$ ÔO@ الّذيى ã̂ والدسيس@اXرا

أ+رض@/ ã| اXتوارية اXوحشة ا¡يّة وهيى ساسة والدَّ النسب@, ã|
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٢٣٣ دسو

والدفن@: والسEوالتواريى rوالك إ+خفاء وب#مواّد بيyا والفرق

ٕا� مـضافاً اXواّد@, هذه ã| ملحوظ 
غ مستكرهاً اXدسوس ء ãÏ¿ال كون أّن
مyا@/ كّل ã|صوصU قيد

أ+رض@/ Iت إ+خفاء ã| يستعمل فالدفن
ا¡واّس@/ ببعض مُدَر@كاً كان وٕان بالساتر اXستوريّة ã| Eوالس

ا�هات@/ bيع من اXلفوفيّة ã| والتواريى
أعّم@/ وإ+خفاء إ+بداء@/ ويقابله بالقلب إ+خفاء ã| والكBن

ا+ستكراه@/ بلحاظ ا+�ية ã| باXاّدة 
التعب أّن فظهر

ِمـن الَقوم ِمَن َيَتواريى oَكظ َوهَو ُمسَوّداً َوجُهه ظلَّ ×NنAُبا Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا
/@١٦@.@٥٩ ـ ون Ôg ÒJ ما ساَء@ Aابأ ÛLال ã| ُه َيُدسُّ أم َع�ُهوٍن ِسكُه ÔZِبهأÌ Ù¿ بُ ما ُسوء

يدّسه@/ أو اGون وIمله وٕامسا@كه حفظه ã| نفسه Jّدث أيى

ٕا� ـ يَدّسـه سكه@, ÔZ ـ ã| 
الضم ٕارجاع ã|و به@, Ì Ù¿ُب ما ـ Pملة 
التعب ã|و
عن يتجاوز + النظر هذا أّن ٕا� وٕاشـارة اُ+ن4× Xقام حفظ :@ اُ+ن4× دون اXوصول@,
ما ساَء@ Aأ بقوله@: عق}ا Øj أ+مر@/ حقيقة عن خارج وهو وا+عتـبار@, والقول اللفظ

بإ+bال@/ أيضاً فzا اً@ Ù@مع ـ ون Ôg ÒJ
/@١٠ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح َقد

هذا@/ بُعيد دسو@, ã| عنه ونبحث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دسو@:

أدسوه@, َء ãÏ¿ال دسوُت يقال@: ,@Eوس خفاء ع� يدّل واحد أصل دسو@: ـ مقا
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دسو ٢٣٤

أهـل فٕاّن ّسـاها@: َد َمن خاَب َوَقد تعا�@: قوله فأمّا زكا@/ خ�ف وهو يَْدسو@, وَدسا
أهل بعض أّن 
غ عليه@, اXعّول هو وهذا أخفاها@, كأ@نّه Îا@, Ò»دّس أ+صل قالوا@: العلم

بالقبيح@/ وأغراها أغواها أيى دّساها@, قال@: العلم

ٕاحدي من فأبدل «Îا@, دسَّ أ+صل ã| وهو أخفاها@, أيى دّساها@, دسا@: ـ صحا
السين#ياًء@/

وهو َدْسـوًة@, يدسو ف�ن دسا الليث@: زكا@/ نقيض :@ ×Ïºيَد ãÏºَد دسا@: ـ لسا
لغــة@, ×Ïºيَد ×Ïºود قال نفَسـه@, ÏØºود زاٍك@, + داٍس وهو زكاة@, يزكو زكا نقيض
ا ØW يقُرب وهذا منصور@: أبو وقال استخ$@/ ٕاذا َدسا :@ Ø ãèأ+عرا ابن أصوب@/ ويدسو
دّساها أّن قولنا تقّدم وقد التضعيف@/ حرف قلب ٕا� ذهباً ا Ô{وأحس قال@: الليث@, قال
ّول ÔT Ò
غ ÏØºد وأمّا ياًء@/ ٕاحداهّن فقلبت توالت السينات وأّن َدّس«Îا@, أ+صل ã|
أيى نفسه ×Ï Øºد من خاب واXع>@: أdعه@/ و+ أعرفه ف� الدّس@: باب من اXضعَّف عن

حّظها@/ وأخسَّ أ`لها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذه ب# أّن ٕا� مضافاً استعFله@, يثبت n Ïºالد من أو الدسو من التفعيل أّن
متقاربة@/ ومعانzا أ@ك@@, اشتقاقاً Xدّس ,@ ãÏºد Zدسو@, اXواّد

وما واòسائس الرذائل عن نفسه زكي مَن أفلح قد اXزبورة@: ا+�ية ã| فاXع>
جعلها من خاب وقد ملكوتّية@/ جهة وله ٕانسان ٕانّه حيث من ٕانسان بشان يليق +
هاً Ø=وم مزكًّي نورانياً روحانياً ساXاً باطن@نفسه وليس @نفسه@, ã| ما حقيقة داّسًة@تدّس

مطّهر@/ 
وغ ث ملوَّ هو بل الظلFنّية@, ا¡يوانيّة الصفات عن

اXقام@/ ã|ناسب[ فليس اXورد@: ã| اXطلق إ+خفاء مع> وأمّا
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٢٣٥ دّع

ٕامّا ا¡الت#@: ٕاحدي من Oلو + إ+نسان أّن الكرZة@: ا+�ية من اXستفاد ٕاّن Øj
ã| ما ٍف ÔUو س مُدسِّ أ@نّه وٕامّا مفلح@/ فهو :@
والتطهـ والxذيب الðكية مقام ã| أ@نّه

خائب@/ فهو :@
التطه بصدد وليس باطنه

لقـلبه راً مطهِّ يكن n fن إ+نسان@, ã�ال¡ جامع ومñان ã Øك� أمر اXع> وهذا
فٕانّه وعبادة@, طاعة وأçبكّل وحّج وصام Øص� وٕان مفلح@, 
غ فهو لنفسه@: باً ومهذِّ

خالصة@/ 
غ ونيّة oسل 
غ بقلب يعبد

باختيار يتحقّقان ا Ø̂ :@ٕاشارة@ٕا�@أّن@@الðكية@والتدسيس@ٕا يى @التعب
بصيغة@اXتعدِّ ã|و
s أعFله ã| نيّته وأخلص النور nٕا�عا التوّجه ã| العبد اجxد Fّوكل جهته@, ومن العبد

الرذائل@/ كدورات عن قلبه وتزكّي الظلمة nعا شوائب عن Hلّص فقد تعا�@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّع@:

واضطراب@/ ودفع حركة ع� يدّل وهو مطَِّرد@, منقاس واحد أصل دّع@: ـ مقا
ْعـَدعة@: والدَّ /@ َدّعاً Úsَجه نار ٕا� ُيَدّعوَن يَوَم َدّعاً@, أدعُّه دَعْعته يقال@: الدفع@, ّع@: فالدَّ

التواء@/ ã| َعْدٌو ْعَدعة@: والدَّ َء@, ãÏ¿ال ليستوعَب الِمكيال Iريک
وَدعَدْعت ـ oالَيت َيُدعُّ الَّذيى َفذلَِک ـ دفعته َدّعاً@: أدعُّه َدَعْعتُه دعع@: ـ صحا

لّوة@/ ÒW مَُدعَدعة@: وَجفنة مٔ�ته@/ َء@: ãÏ¿ال
عنيفاً َدفعاً دفعه ه@: َدعَّ ُدريد@: ابن وقال َجفوة@/ ã| دفَعه َدّعاً@: يُدّعه َدعَّه ـ لسا
ـ َدّعاً Úsَجه ٕا�نار ون ُيَدعُّ وانxاراً@/ دفعاً ُعنفاً به يَعنُف أيى ـ Òoاليت َيُدّع اّلذيى ـ@@فذلَک

/@rHو تُطحن ُعشبة عاَعة@: والدُّ َعنيفاً@/ دفعاً يُدفَعون عبيدة@: أبو Ìه Ø»ف
الشديد@/ الدفع الدّع@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دعو ٢٣٦

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا وُعنف@/ بشّدة الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
دفع فٕاّن اسـتعGFا@, موارد ã| wا 
التعـب ã| اللطف يظهر وبذلک واXنع@/ الدفع وب#
العـنف ي�زم النار ٕا� Øsجه أهل دفع وكذلک بل#@, + بعنف وقع ٕاذا مكروه oاليت

والشّدة@/

مفهوم مطلق علzا شّدة@تدّل ع�شّدت#, د+لة اXوردين@: ã| التعب
بالدّع ã$ف
الدّع@/ ماّدة ã| اòصوصيّة علzا تدّل وشّدة الدفع@,

/@٢ . ١٠٧ ـ oالَيت َيُدعُّ الَّذيى َفذلَِک

والرaة@/ بالل# معه يُعامَل أن الّ�زم أّن مع وُعنف@, بشّدة يرّده أيى

/@١٣ . ٥٢ ـ َدّعاً Ò Úsَجَه ٕا�ناِر وَن ُيَدعُّ يَوَم

مـقام اÇXقام وليس وإ+بت�ء@, بالعذاب ا+بتداء مقام ã| أ+@كيد التشديد هذا
ول#@/ رaة

يُدَخلون ـ التعب
بقوGم ٕا� شّدت#بالنسبة ع� التعب
د+لًة هذا ã| ٕاّن فقلنا
@ُيدَفعون@/ ـ bلة@ مقابل ã| شّدة وع� يوَردون@, أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دعو@:

منک@/ يكون وك�م بصوت ٕاليک َء ãÏ¿ال يل Ô] أن وهو واحد@, أصل دعو@: ـ مقا
ك�م أ@ك9 هذا النسب@, ã| عوة والدِّ الطعام@/ ٕا� عوة والدَّ دعاًء@/ أدعو دعوت تقول@:
الطعام@/ ã| ويك«Ìوuا النسب ã| الدال ينصبون م Øuفٕا باب@, الرِّ بن َّ َعِديى ٕاّ+ العرب
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٢٣٧ دعو

عاء وا+دِّ باطً�@/ أو حقّاً اّدعي تقول لغ
ك@, أو لک حقّاً َ عيى تَدَّ أن عاُء ا+دِّ قال@اòليل:
الÍÚÉع ã| يEُك ما :@éّالل وداعية ف�ن@/ ابن أنا تقول@: أن وهو ا+عðاء@, ا¡رب ã|
وآخر واحد سقط ٕاذا وذلک ا¡يطان@, وَتداعت و[ثيل@/ تشبيه وهذا بعده@, ما ليدعو
بـعد واحداً هدمناها ٕاذا علzم@, داعيناها قالوا ا Ø[ور ,@ ãæالثا دعاء أ+ّول فكأّن بعده
wا@, يتداعون ادُعيَّة ف�ن ã<ولب ا¡وادث@/ يل Ô] كأ@نّه ¼Íوفه@, الدهر@: وَدواعيى آخر@/
بالدار وما عليه@/ يُعمـيه ما ٕاخـراج ٕا� اXسـؤول يدعو كأ@نّه اُ+غلوطة@, مثل وهيى

يدعو@/ صائح wا ليس كأ@نّه أحد@, wا ما أيى ,@ ّ ُدعويى

من عنده Dف ورغبُت بالسـؤال ٕاليه ابxلت ُدعاًء@: أدعوه sا دعوت ـ مصبا

داعيى فهو ٕا�الص�ة الناس اXؤّذن ودعا ٕاقباله@/ وطلبت ناديته زيداً@: ودعوت /@
òا
التوحيد@/ @اòلق@ٕا� @داعيى Ø ãوالن� قاض@وقُضاة@وقاضون, مثل ُدعاة@وداعون وا�مع ,sا
دعـوته يقال النسبة@, ã| عوة والدِّ /@Ëº+ٕا wذا يته Ød ٕاذا وبزيد@: زيداً الولد ودعوت
من ]ع>فاعل فهو أبيه@, Ò
غ ِّ الدعيى الولِد دعاء عوة@: الدِّ :@ ّ أ+زهريى وقال زيد@, بابن
:@ Ø ã̂ الكسا وعن عاء@مثل@ذلک@/ عاوة@وا+دِّ عوي@والدَّ ,@والدَّ ãæو]ع>@مفعول@من@الثا أ+ّول,
ٕاذا النـاس دعوت من Ëºٕا الطعام@, ã| عوة والدَّ وٕاخاء@, قرابة أيى ِدعوة القوم ã| ã�Ëº+ٕوا ,@ ãÏ»لنف طلبـته واّدعيتـه@: [ّنيـته@, ء@: ãÏ¿ال واّدعيت عندك@/ ليأ@كلوا طلبxم
فـيقول بـأ+لف يـؤنّثها العـرب وبعض اXـّرة@, عـوة@: الدَّ فارس@: ابن قال عوي@, الدَّ

يّدعيى ف�ن يقال جوازاً@, الباء فتدخل إ+خبار مع> ا+ّدعاء يتضّمن وقد عوي@/ الدَّ
قال وفتحها@, الواو Ì»بك عاِويى الدَّ عوي الدَّ وbع نفسه@, عن بذلک @O أيى فعاله@,

ã�ّال التأنيث ع�ألف وحفظت ففتحت التخفيف آثرت العرب أو�ٔ+ّن الفتح بعÎÉم
والفَتوي@/ الفتاِويى ومثله اXفرد@, علzا ã<ب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دعو ٢٣٨

والتحقيق@:

ٕاليه َيرغب أو ٕاليه يَتوّجه ٔ+ن ء ãÏ¾طلب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
بالEكيّة عنه Ø@ويع الندب@, من قريب اXع> وهذا Mسبه@, مورد كّل ã$ف يَس
ٕاليه@, أو
فيه النداء ومفهوم وخواندن@/ كردن دعوت ـ بكلمة وبالفارسيّة چاِغرماق@/ ـ بكلمة
القصـد أّن Fك الدعـاء@, ع� مقّدم وهو به@, ياح الصِّ مطلق وهو فقط@, ا¢اطبة جهة

النداء@/ قبل وإ+رادة

لوازم fن وأمثاGا@: الرغبة@, ا+بxال@, ا+ستحضار@, ا+ستغاثة@, ـ oمفاه وأمّا
موارده@/ من مورد ã| مyا كّل أ+صل@,

كوuا جهة من ٕامّا Uصوص ع�دعاء تدّل مّرة@: صيغة كوuا باعتبار عوة والدَّ
الداِع َدعوةَ اُجيُب ُسل@, الرُّ بِع ونتَّ َدعوتَک ْب ß ÔS نوعاً@: ولو تعيّنه جهة من وٕامّا َمّرة@,

ا¡ّق@/ َدعوةُ لُه َدعاِن@, ٕاذا
َوما عاء@, الدُّ يُع Òd ٕانََّک والتـوّجه@: اXيل طلب مفهوم مطلق فهو عاء@: الدُّ وأمّا

بينُكم@/ الّرسوِل ُدعاَء َعلوا Ö ÒQ A الكاِفرين@, ُدعاُء

ع� الضّمة ٕاسقاط بعد با�ازم@, أو السا@كن# بالتقاء تسقط العلّة حرف ٕاّن Øj
الَّذيَن ٕانَّ ار@, النّ ٕا� َيدُعوَن ولئـَک اُ يَدُع@: n داٍع@, تَدعوَن@, َيدُعون@, ـ ã| Fك الواو@,
َمَع َتدُع Aو با¡gة@, َربّک َسبيل ٕا� اُدُع الّداِع@, َدعوةَ اُجيُب ا<@, دون ِمن َتْدُعوَن

ا<@/
:@ الداِعيىَ َيّتبعوَن ا<@, ٕا� وداِعياً ا<@, داِعيى أجيبوا :@ ã| وأمّا

والثالثة اُ+و� ã| والتنوين ياًء@, قلبت قبلها ما ك«Ìة ]ناسبة الواو ٕاّن ـ فأّوً+
تسقط@/ + òفxّا الفتحة ٕاّن ـ وثانياً حذفت@/ والّ�م إ+ضافة بسبب
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٢٣٩ دعو

الÇxذيب@, ã| Fك عاء@, ا+دِّ من أو عاء الدُّ من مصدر Ëºٕا فهو الَدعوي@: وأمّا
َرّب >ِ ا¡مُد أِن َدعواُهم وآخر اXصدر@: من Jصل وما الدعاء من يتحّصل ما ]ع>

ُسبحاَنک@/ فzا َدعواُهم ,@� ÒXالعا
القول@/ ذلک هو دعائهم من ويتحّصل يEُاءي ما أيى

عون@, َتدَّ ما فzا َوَلكُم الفعل@: ã| واختيار ع�مطاوعة يدّل افتعال, عاء@: وا+دِّ
دعوته@/ Hتارون ما أيى ـ عون َتدَّ به Ôrُكن الَّذيى هذا عوَن@, َيدَّ ما م ÒGو

َجَعَل َوما بإ+بنيَّة@: ودعوتَه ٕابناً جعلتَه من وهو عيى الدَّ bع فهو أ+دعياء@: وأمّا
أدعيائهم@/ أزواج ã| @ُكم@, أبناَء أدعياَء@كُم

لک@/ أبناء م Òxي Ødو ة البُنُوَّ بعنوان م Òtدعو الّذين أيى

/@٩١ . ١٩ ـ َوَلداً ن × Öa للرَّ َدَعْوا أن

/@ ٨٨ ـ َولداً ُن ×a الرَّ َذ ÚHا َوقالوا ـ بقرينة هذا َدعيّاً@, ولداً للرaن أّن يريدون
الولد يناسبان الولد ودعوة الولد@, اذ ØHا فٕاّن /@٩٢ ـ َولداً يتَّخذ أن ِن ×a ِللرَّ َينبَغيى َوما

/@ ّ الدعيى

هو ما خ�ف حقيقيّاً@: ولداً s بأّن قوGم من اÎ¿Xور هو ما بأّن يشعر وهذا
عقيدtم@/ من الواقع

/@١٤ . ٢٥ ـ كث	اً ُثبوراً@ وادُعوا
يصيبكم@/ كث
اً وابت�ًء ه�@كاً أيى

/@١٨ . ٣٥ ـ ×èُقر ذا كاَن َولو ء ãÏ Ò¾ منُه َمل ÔJ A ٕا�aِلها ُمثَقلٌة َتدُع َوٕان

لها@: ßa من Jملوا أن أفراداً ثام@, ا+� من أثقال ذات وازرة نفس دعت وٕان أيى
أ+قـرب#@/ وأرحامه قرباه ذويى من اXدعّو كان ولو ء@, ãÏ¾ مل ß¡ا ذلک من مل ÔJ +
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دعو ٢٤٠

اُخري@/ ِوزَر واِزرة تِزُر Aو وقبلها@:

/@١٨٠ . ٧ ـ ا ßw فادُعوه × Ò8س Ô¡ا اÊºAُٔء وِ<ِ

بأ+Êºء وكذلک الروايات@, ã| اXضـبوطة ا¡س> أÊºئه بوسـيلة فادعوه أيى
عليه ٕاّ+ فzم د+لة و+ ا¡ّق ٕاّ+ وجهة Gم وليسـت فيه@, الفانية التكوينيّة ا¡س>
تعا�@/ يشاء ما ٕاّ+ يشاءون ما نوره@, ومرايا عظمته ãا�Vو أمره مظاهر وهم تعا�@,

له@/ ودعاء العزيز sا ٕا� توّجه الوجهة@: wذه wم والتوّسل Gم فالتوّجه

ã| ينوب من هو اòليفـة فٕاّن أرضه@, ã| تعا� s خلفاء كوuـم مع> وهذا
ظلمة@/ ونقطة خ�ف جهة فيه يري و+ ومقاماته@, صفاته

ا�òفة ِوجهـة فzم يري و+ أنف«Îم بِوجهـة ٕالzم وتوّجه َدعاهم من نعم
َربُّک@, َوجُه فاٍن@وَيب)× َعلzا @َمن ُكلُّ ـ حقيقَة و+يُدرك إ+dّية@وعنواِن@اXرآتّية@, ومقاِم
sبا أ¾Ìك فقد أرضه@: ã| sا خليفة ويا س>@, Ô¡ا أ+Êºُء وLُن ـ واقعيَّة و+@ُيشاِهد

اXتعال@/ العزيز
الربّانيّـة العلوم وأج� يّـة ×G+ٕا اXعارف أس> من اXقام@: هذا معرفة وحقيقة

أ+wج@/ بنوره sا عّرفه من ٕاّ+ يعرفها + ã�ّال اXلكوتيّة
/@١٨٦ . ٢ ـ َدعاِن ٕاذا الّداِع َدعوةَ اُجيُب قريٌب ã Ùæ فٕا

/@٦٠ . ٤٠ ـ َلكُم أسَتِجْب ãæادعو رّبكُم وقاَل

/@٢٩ . ٧ ـ ين الدِّ لَُه Òِلص� ÔU فادُعوه

ٕاشارات@: ا�م�ت هذه ã$ف

دعوته@/ ٕاجابة ã| يEّدد Ø�ح الداعيى عن بُعده يتصّور ف� ـ قريب ã Ùæٕا ـ ١

اXتكلِّم وبصيغة ا+سـتمرار@, ع� الداّل اXضارع بصيغة Ø@ع قد ـ اُجيب ـ ٢
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٢٤١ دعو

القول@/ ã| تأ@كيد ع� الداّل

/@ Ø#مع Uصوص ع�دعاء تدّل الصيغة هذه ٕاّن قلنا ـ َدعوة ـ ٣

ومتّصف داع أ@نّه بعنوان الداعيى من تتحقّق ã�ّال الدعوة أيى ـ الداع دعوَة ـ ٤
حقيقًة@/ به

الدعوة@/ ã| الفعليّة حصول ٕا� وٕاشارة الدعاء@, Xقام تأ@كيد ـ ãæدعا ٕاذا ـ ٥

والتـوّجه العـناوين ٕاسقاط ع� يدّل اXتكلّم ياء ذ@كر ـ ãæاُدعو ,@ ãæدعا ـ ٦
سواه@/ عّمن الكامل تعا�وا+نقطاع ٕاليه اòالص

الدعوة@/ مقام ã| ولزومه إ+خ�ص Iقّق ٕا� ٕاشارة ـ له Uِلص# ـ ٧

الدعوة كون ي�زم الدعوة@: ã| واòلوص تعا� ٕاليه التاّم التوّجه أّن $O و+
وÊºئـه أرضه ã| مشيّته ونظاما ٕارادته مظهرا Yا اللََّذيِن والت¿Ìيع للتكوين موافقة

خلقه@/ ã| ه ßgح وQلّيا

جريان ومناقَض حياته@, ã| مس
ه خ�ف +@تكون أن +زم الدعوة ٕاّن وأيضاً
حـياته بـرنا¶ يكـون أو �ÇRفه ويعمل أمراً يدعو بأن وسكناته@, وحركاته أعFله

له@/ مناقضاً وأفعاله أعFله وجريان

ال¿Ìائط وأç@بالدعوة@مع@هذه fن@راعاها ¾Ìعيًّة@وعقلّية@, الدعوة ¾Ìائط هذه
َلُكم@/ أسَتِجْب ãæاُدعو ـ له استجيب فقد

/@١٤ . ١٣ ـ َض[ل ã| Aّٕا الكافريَن ُدعاُء َوما

/@١١ . ١٧ ـ 	Òòبا ُدعاَءُه ÙÌ¿بال اAٕنساُن وَيدُع
/@٤٢ . ٢٩ ـ ء ãÏ Ò¾ِمن ُدونه ِمن َيدعوَن ما َيعلُم اَ< ٕانَّ

/@ ٨ . ٣٩ ـ َقبُل ِمن ٕاليِه َيدعو كاَن ما ÒãÏ ß»َن ِمنُه نعمًة له خوَّ ٕاذا Ú Ôj
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دعو ٢٤٢

/@٥٥ . ٧ ـ اXعتدين بُّ ÔJ A ٕانَُّه وُخفية عاً ÛÍÉت رّبكُم اُدعوا
منتجة@: 
غ اXوارد هذه ã| الدعاء أّن مyا فيستفاد

التكوين@/ خ�َف وعقيدته فكره 
مس كان ٕاذا ـ ١

عليه@/ ØÌ¾ هو ما ودعا وخ
ه بص�حه جاهً� كان ٕاذا ـ ٢
أمراً ومنظوره دعاؤه وكان لظاهره@, Uالفاً وÌºيرته دعوته باطن كان ٕاذا ـ ٣

آخر@/

دعاءه@/ ãÏ»ن نعمًة له خوَّ وٕاذا والفقر@, ا¡اجة حال ã| دعاؤه كان ٕاذا ـ ٤

واòفية@/ ع ØÍÉالت وخ�َف با+عتداء@, قريناً الدعاء كان ٕاذا ـ ٥

الدعاء@/ ¾Ìائط ã| الكرZة ا+�يات من يستفاد ما ٕاbال هذا

َدعواُهم وآخُر َس[ٌم فzا م Ô Ôx وIيَّ اللَُّهمَّ ُسبحانََک فzا النَّعoَدعواُهم َجنّاِت ã|
/@١٠ . ١٠ ـ � ÒXالعا َربِّ >ِ مُد Ò¡ا أِن

n ما وج@وته sا عظمة آثار من فzا وشاهدوا ,@oالنع جنّات دخلوا ٕاذا م Øuفٕا
والعـّزة القـدرة ومظاهر والوسـعة والنعمة الرaة من وعاينوا الدنيا@, ã| يشاهدوها
وقصـور وحقارtا@, وذلxّا أنف«Îم صغر Gم يتحقّق فقد يعاينوها@: n ما والك@ياء
ميل Gم يب� ف� وا�Fل@, وا��ل العظمة تلک مقابل ã| وعجزهم وفقرهم عرفاuم
Zفيک مقابل ـ أبصارهم وح«Ìت أفكارهم كّلت ح
ان@, وهم دعوة@, و+ طلب و+
هون Ø=ُفي ,@ اللّىهمَّ ُسبحانک ـ حينئٍذ فيكون@ذ@كرهم ـ X�ًكلي الفكر غدا الكَون يا@اُعجوبَة

ا¤دود@/ ّ اXاّديى وعاXهم فكرهم ÏÉقت[ فيه قالوا ØFع تعا� sا

وان¿Ìحت حياtم@, دائرة واّتسعت ٕادرا@كهم@, nعا ٕا�عاn@وراء انتقلوا م Øuنعم@ٕا
الدنيا@, ã| ُيدركوها n وَمشاهَد وأموراً حقائق وأدركوا بصائرهم, وتنّورت صدورهم,
ØFع ãتعا�Xا فأنت ,@ اللّهمَّ ُسبحانََک ويقولون@: Tدودة@, ناقصة السابقة معارفهم ف
ون
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٢٤٣ دفء

والتفّكر@/ والتعقّل إ+دراك فوق فهو ونتخيّل@/ ونتوّهم نتصّور ØFع ه Ú=Xوا َنقول@,

ا+نقطاع@وا+نس�خ بعد +Zكن@ٕاّ+ العاn@أيضاً @هذا ã|@أّن@حقيقة@التسبيح@$O+و
اللّهّم@/ سبحانک يقول@: Ø�ح ,@nالعا ã| ØFع والتبتّل والتجّرد

والضـعف والعـجز والقصور النقائص من بالسـ�م@, يَّون ÔJ بيyم Dف م Øuٕا Øj
مرات}م وتgيل درجاtم وترفيع توفيقهم ã| اXتعال sا من ويستمّدون Gم@, اEXاءي

صدورهم@/ ´Ì¿وت قلوwم وتنوير
تكـون :@oالنعـ جنّات ã| النعـم wذه والتنّعم ا¡ا+ت@, هذه مشـاهدة وبعد
ويشـاهدون اXتعال@, sا من نعمة كّل ف
ون ,@#Xالعا ربِّ sِ ا¡مُد ـ فzا دعواهم

ونعمته@/ رaته ã| مستغِرق# أنف«Îم
الدنيوّية@, ا¡ياة عن وانقطعت@قلوبه صدوره@, ان¿Ìحت حال@مَن يكون وهكذا
ا¡مَد ٕاّن فيقولون@: ,@nبالعا Tيطة ونوره وٕاحسانه وفضله ونعمته رaته فيشاهدون

/@#Xالعا ربِّ s وا¡مُد لک@, ¾Ìيَک + لک والنعمَة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفء@:

ٌء ã|َد الفاعل Ëºٕا ã| يقال و+ قالوا@: َتِعَب@, باب من يَْدفَأ البيُت Ñ ß|َد ـ مصبا
غضبان مثل ,@ واُ+ن4َدفأيى َدفْآُن, @كر فالذَّ الشخُص@, Ñ|وَد َتِعب@, وزان بل ,@hوزان@كر

د@/ Ò@ال ل@: ßa مثل فء والدِّ َقُرب@, مثال اليوُم وَدفَُؤ َيدفؤه@/ ما لِبس ٕاذا وَغْض�@:

يقال ال@د@, خ�ف فء@: فالدِّ ال@د@/ خ�ف ع� يدّل واحد أصل دفأ@: ـ مقا
إ+نسان فأمّا أ+وقات@, ã| أعرف وأ+ّول /@ Ñ|َد :@ Ø ãèالك� قال ٌء@/ ã|َد وهو يومُنا َدفُؤ
ِدفٌء@, ف�ن ع� وما َوَدفاء@/ ِدفٍء ذو وثوب ,@ َدفْأيى وامرأة َدفآُن@, فهو Ñ ß|َد فيقال@:
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دفء ٢٤٤

Û ã ßtَف الدَّ الباب ومن ِكنِّه@/ أيى ا¡ائط هذا ِدفِء ã| واقُعْد كذا@, ãæأدفأ وقد يدفئه@/ ما أيى
بعضاً Ñ|تُد بعÎÉا ٔ+ّن الكث
ة@, الُمدفَأة@: وإ+بل َصيفاً@/ ء Nيى الّذيى وهو أ+مطار@, من
َلكُم ـ wا وا+نتفاع وألباuا إ+بل نِتاج العرب@: عند فُء الدِّ :@ أ+مويى قال بأنفاÎºا@/
سلّموا ما و¼Íßامهم ِدفئهم ِمن لنا ـ XصZ sا رسول حديث ذلک ومن ِدفٌء@/ فzا
فٕان اLناًء@, أيى َدفَأً@, فيه ٕاّن ـ الدّجال صفة ã|و ا+Lناء@, فَأ@: الدَّ الباب ومن باXيثاق@/
نّأ ÔJو يغشاه أن من ف�@بّد شيئاً أدفأ ما كّل ٔ+ّن القياس@, من فهو صحيحاً هذا @كان

عليه@/

بالدال اXصاحف@: ã| ُكِتب فء الدِّ الفـّراء@: قال :@ Ñ|د ـ@ ١٩٤ . ١٤ الxذيب
وذلک صواباً@, كان النصب@, ã|وألف اòفض ã| وياء الرفع ã| بواو ُكتبت وٕان والفاء,
هذه بصورة اGمزة كتابة ØjZ قبلها الّذيى ا¡رف ٕا� اGمز ٕاعراب ونقل اGمز ترك ع�
يلبسون ما أراد وأصوافها@, وأشعارها أوبارها من به ما@انتفع فء والدِّ قال: /@Xا¡روف
َدفاءة@, وذو ِدفء@, ذو وثوب أ+وبار@/ الكث
ة الُمدفَآت@: إ+بل :@ ّ أ+صمعيى وقال مyا@/
السخونة@/ فُء الدِّ ويكون Xمصدر Zٔ+@نّه َدفاءة@, عليه ما و+@يقال ِدفء@, عليه ما ويقال
يEك من لغة ع� وهذا ,@ ã<ُيُدفِئ ما لِبست أيى واستدفيت@, اّدفيت يقال الليث@: وقال

اGمز@/
مصدر Wدود فاء@: والدَّ أدفاء@/ وا�مع ال@د@, حّدة نقيض فَأ@: والدَّ فء الدِّ ـ لسا

الّـذيى ء ãÏ¿ال وهو فء@: الدِّ Ëº+ٕوا ُيدفئه@/ ما ألبسه وأدفأه@: َدفاًء@/ ال@د من دِفئُت
وتدفّأ الثوب@, وأدفأه به@/ Ñ ß|استُد ما فاء@: والدِّ ُيدفئه@, ما لبس ٕاذا :@ Ñ ß|َد ورجل يُدِفئک@/

ُيدفئه@/ ما لبس أيى افتعل@: وهو به واّدفأ به@, واستدفأ بالثوب@, هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٤٥ دفء

والتحقيق@:

ويوجب وما@يَْدفع@ال@َد ال@د @به@من Òما@ُيّت� هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ+صل
وغ
ها@/ وأصواف وأوبار وحائط وجدار لباس من ا¡رارَة@,

فق@/ والدَّ فع والدَّ فر والدَّ فء الدَّ ã| مشEك الدفع ومفهوم

واسـتَْدفأ بالثوب وتََدفّأ ٌء ã|وَد ÕÑ ß|َد وهو ال@د@, من نفسه دفع ٕاذا :@ Ñ ß|َد فيقال
وا�Çمع به@, يُدفأ ا ÒX Ëºٕا هو فء@: والدِّ ال@د@, يدفع ما ألبسـه أيى به وأدفأه واّدفأه

ِدفء@/ ذو وٕانّه أدفاء@,

ذ@كر ويؤيّده بوجيه@, ليس أ+نعام من به ينتفع ع�ما فء الدِّ ٕاط�ق أّن فظهر
الكرZة@/ ا+�ية ã| فء الدِّ كلمة بعد اXنافع

هـذه ب# الفـرق هو وهذا ال@د@, يناقض ما مطلق اXاّدة مفهوم ليس وأيضاً
وغ
ها@/ والسخونة ا¡رارة وماّدة اXاّدة

وغ
ه@/ العرب لسان راجع ـ بالياء للمعتّل فهو ا+Lناء@: مفهوم وأمّا

/@٥ . ١٦ @ـ@ تأ@ُكُلوَن ا Öyَوِم َومنافُع ِدفٌء@ فzا َلكُم َخَلَقها واAٔنعاَم

Gم@, تعا� نعFئه وبيان ل�متنان اXقام فٕاّن خَلقها@, ـ بقوله متعلِّقة ـ لكم ـ @كلمة
يسـتفاد و+ اXورد@/ ã| خلقها@, ـ كلمة ذ@كر ٕا� Jتج n فء@: الدِّ عن خ@اً كان ولو

يشاء@/ Fكيف علzا@ وحكومته إ+نسان سلطة

من اXفهوم ع�أّن يدّل أثقاَلُكم@: مل ÒIو تأ@كلون@, ِمyا َمنافع@, ـ كلFت وذ@كر
بعض@/ قال Fك مyا@, يؤكل ما و+ اXنافع مطلق ليس فء الدِّ

وجلد@/ وَشعر ووبر صوف من عنه �به ويُتّ ال@د يدفع ما هو فء@: الدِّ أّن فظهر
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دفع ٢٤٦

وÇaل وملبسـه طعامه من إ+نسان@: معاش لتأم# تعا� sا خلقها فأ+نعام
حياته@/ ã| إ+نسان ٕاليه Jتاج ما عمدة وهذه وQارته@/ وسفره أثقاله

/@oَرح لََرُؤوٌف َرّبكُم ٕانَّ

ورaته@/ رأفته آثار من النعم وهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفع@:

أدفُعه ء ãÏ¿ال دفعُت يقال@: ء@/ ãÏ¿ال ع�تنحية يدّل م¿Îور@, واحد أصل ـ مقا
ٕا� سـؤاله عند يدافعه هذا ٔ+ّن ,@
الفق والُمَدفّع ِدفاعاً@/ السوَء عنه sا ودافَع دفعاً@/
مشتّق ذلک وكّل /@oالعظ فالسيل فاع@: الدُّ وأمّا وغ
ه@/ والدم اXطر من فعة@: والدُّ ذلک@,

/@hالكر 
البع والُمَدّفع@: بعضاً@/ يدفع بعضه أّن من

ودافعُت عنه@, ودافعت أ+ذي عنه ودفعُت فاندَفع@, Lيُته@, دفعاً@: دفعتُه ـ مصبا
القول@: ودفعُت بعضاً@, Îم ÔÉبع دفع القوم@: وتَدافَع /@Xومّددته Zأّخرته ماطلته حّقه@: عن
رحلت اXوضع: عن ودفعُت ٕاليه, َرَدْدtا صاح}ا@: ودفعُت@الوديعَة@ٕا� َرَدْدته@با¡ّجة@/
:@ ØËÉوبال اXّرة@/ فعة@: والدَّ ٕاليه@/ انxيت كذا@: ٕا� وُدِفعُت ]ّرة@/ جاءوا القوُم@: ودفع عنه@/

ُيدَفع@/ مقدار أيى ُدفعة إ+ناء ã| ãب� يقال ]ّرة@/ يدفع Xا Ëºٕا
أيى الفـرس@, واندفع فاندفع@/ الرجَل ودفعُت شـيئاً@, ف�ن ٕا� دفعُت ـ صحا
ودفع@: عنه ودافع واFXطلة@, اXطاولة واXدافعة@: ا¡ديث@/ ã| واندفعوا س
ه@/ ã| أÌºع
نفسـه@/ عن يدفعه كّ�ً ٔ+ّن والذليل@, 
الفق والُمَدفَّع@: الواحدة@/ اXّرة فعة@: والدَّ ]ع>@/

النِّتاج@/ قُبيل ÍÒÈعها ã| اللِّباء تدفع ã�ّال الناقة أو الشاة والدافع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٤٧ دفع

والتحقيق@:

ناظر هو اXنع فٕاّن واستدامة@, بقاًء اXنع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
ٕا� نـاظر والدفع والسبب@, ãÏÉقتXا مقابل ã| ء@, ãÏ¾ وIقّق الوجود أصل جهة ٕا�

وبقائه@/ ء ãÏ¿ال ٕادامة جهة
الدرء@: ã| سبق وقد ,@ Ø#مع جانب ٕا� بالنسـبة إ+بعاد فzا ي�حظ والتنحية

@فراجع@/ ـ والكّف والرّد والدرء والدفع اXنع oمفاه اخت�ف

خصوصيّات Ø
فتتغ اXنضمة@, وا¡روف اGيئات ãæمعا يضاف@ٕاليه اXفهوم وهذا
اÇXنع@/ أَدْمت أيى ودافـعته مـنعته@/ أيى دفعته فيقال@: ÇTفوظ@, أ+صل ولكّن اXع>@,
أيى عـنه ودفـعت ٕاليه@/ رددتـه أيى ٕاليه ودفعت Zنع@/ أن منه طلبت أيى واستدفعته

به@/ ودفعت ماطلته@/

مصاديق من كلّها وغ
ها@: واXطر والناقة والشاة والسيل والذليل 
الفق وأمّا
مطلقة فzا تستعمل أن يصّح و+ اXفهوم@, خصوصيّة فzا ي�حظ أن و+بّد أ+صل@,
فيه ملحوظاً اXنع جهة هو فzا ãع>ا¡قي�Xفا اXزبور@/ القيد فzا ي�حظ أن 
غ من

البقاء@/ ٕا� النظر قيد

/@٦ . ٤ ـ م ÒGمأمواzٕال Ôrَدَفع فٕاذا

/@٦ . ٤ ـ م ÒGمأمواzٕال فادَفعوا
قبال ã| الرّد جهة ٕا� ٕاشارة بالدفع Ø@ع وقد ٕالzم@/ أمواGم kوردد rدفع أيى

القيد@/ هذا فيه ي�حظ + والرّد عندهم@, أ+موال وٕابقاء ا+ستدامة

/@٩٦ . ٢٣ ـ السيِّئَة أْحَسُن هيىَ ã7 بالَّ ادَفْع

وبّدGا أحسن@, هيى ã�ّبال عملها ويُدZون يكتسبوuا ã�ّال السـيِّئاِت ٕادفع أيى
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دفق ٢٤٨

با¡سنات@/

ٕازالة يفيد با¡سنات دفعها أّن وع� السّيئات@, تداوم ع� الكرZة ا+�ية فتدّل
آخر@/ حكم مÏÉفله ما ٕا� بالنسبة وأمّا إ+دامة@,

/@٣٨ . ٢٢ ـ آَمنوا الَّذيَن َعِن ُيدافُع اَ< ٕانَّ
جان}م@/ وعن عyم هم@, ØÍÉوي Oالفهم ما دفع hيُد أيى

/@٢٥١ . ٢ ـ ببعٍض م ÔÎ ÒÉبع الناَس اِ< َدفُع Aَولَو
آخر@/ بعض بوسيلة وفسادهم وÍÈرهم وعداوtم خ�فهم الناس دفع أيى

/@ ٨ . ٥٢ ـ دافع من لَُه ما َلواقٌع ربّک عذاَب ٕانَّ
يدوم@/ بل دفعه@, Zكن + والعاص#@: الكافرين ع� ونزل عذابه وقع ٕاذا أيى

إ+بعاد أو التنحية أو اXنع أو الرّد دون اXوارد, هذه ã|@اّدةXبا
التعب لطف فظهر
ونظائرها@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفق@:

و+يتعّدي, ودفقته@أنا,@يتعّدي بشّدة, انصّب من@باب@قتل: َدفْقاً اXاء دفَق ـ مصبا
@ـ داِفق ماٍء ِمن ـ@ تعا� قوله وأمّا +زماً@/ استعFله ّ أ+صمعيى وأنكر مدفوق@/ دافق فهو
نعت@, Tّل ã| كان ٕاذا فاعً� اXفعول لون Jوِّ م Øu@أ وهو ا¡جاز@, أهل ع�اُسلوب فهو
وعارف مكتوم@, أيى ßkكا ÞÌ ßº يوافقه@, ما الُقوطّية@: ابن وقال َمدفوق@/ ماء واXع>ِمن
ذيى ماء من الزّجاج@: وقال معصوم@/ أيى Ë¼وعا مدفـوق@, أيى وداِفق معروف@, أيى
َدفعة@: ã| Fك واXضموم اXفتوح وbع اXدفـوق@, Ëºٕا ØËÉوبال اXّرة@, فقـة@: والدَّ َدفق@/
أÌºعت ودفَقِت@الدابُّة@: @Vتمع#@/ القوم@ُدفقًة@واحدة@أيى وجاء وُدَفق@وُدُفقات@/ َدَفقات@,

wا@/ أÌºعت أنا@: ودفقxا مشzا@, ã|
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٢٤٩ دفق

من ٔ+@نّه َمدفوق@, أيى داِفق ماء فهو صببُته@, َدفْقاً@: أدفُقُه اÇXاَء دفقُت ـ صحا
باXوت@/ عليه َ ُدِعيى ٕاذا روَحه@, sا َدفَق ويقال اXاُء@, َدفََق يقال و+ اXاُء@, ُدِفَق قولک
التصّبب@/ والتدّفق@: ا+نصباب@/ وا+ندفاق@: للك9ة@/ شّدد َصبَّتا@, :@ النَّديى كفّاه وَدفََّقْت

/@
الس ã| مُتَدفِّقة ِدفاق@: وناقة /@ الواديى �ٔ ÒZ ُدفاق@: وَسيل

ذلک@: من /@X�ًُقُبZ قُُدماً ء ãÏ¿ال دفع وهو قياسه@, مطَِّرد واحد أصل دفق@: ـ مقا

أيى واحدة ُدفقًة جاءوا قوGم مل ÔJو ماء@/ من ُدفقة وهذه دافق@, ماء وهو اXاء@, دفق
اندفعا فقد عنه بانا ٕاذا F Øu@أ وذلک َجنبيه@, عن ِمرفقاه بان ٕاذا أدفُق 
وبع واحدة@/ مّرة

َع@/ ÒÌºأ ٕاذا :@ × Øِف� الدِّ وم¿Ïف�ن ال«Ìيع@, إ+بل@: من فَّق والدِّ واندفقا@/ عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدفع@, منه يEاءي Mيث بشّدة ا+نصباب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
ب# فٕاّن ـ فر والدَّ فأ@, والدَّ ّف@, الدَّ فع@, الدَّ ـ كلFت اXع> هذا ويؤيّد بدفع@/ إ+راقة أيى

الدفع@/ مفهوم وNمعها أ@ك@@, اشتقاقاً@ الكلFت هذه

الع@ّية@/ اللغة ã| الكلمة مفهوم أيضاً@: أ+صل هذا ع� ويدّل

قَرَع@/ ÍÒÈَب@, َطرَق@, ,@ َدقَّ @ـ@ XدافَقZ ـ ّ ع@يى قاموس

الكلمة@/ مشتقات سائر وهكذا

وغ
ها@/ وإ+هراق@, ا+نصباب@, ـ وب#ماّدة بيyا الفارق هو القيد فهذا

وسيٌل الندي@, الكفِّ وتدفيِق الروَح@, sا وَدفِْق ,@ ãÏ¿Xا ã| إ+Ìºاع مفهوم وأمّا

ãÏ¿Xوا ا�ريان فكأّن دفع@, مع با+نصباب الُمشِبهة ا¡ركة فبلحاظ وغ
ها@: ُدفاق@,
وليست اXصاديق@, bيع ã| القـيد هذا ي�حظ أن و+بّد بالدفع@, ٕانصباب وا¡ركة@,

Mقيقة@/ بٕاط�قها oفاهXا تلک
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دّك ٢٥٠

أجزائه بعض فكأّن ء@, ãÏ¿ل +زمة كانت ٕاذا الدفق صفة فٕاّن الدافق@: كلمة وأمّا

التعب وهذا اXفعول@, ]ع> الفاعل لفظ وليس نفسه@, ã| دافق فهو آخر@, بعضاً يَدفق

والثبوت@/ للمبالغة

ـ اِئب ÚLوال ْلِب الصُّ ßَب� ِمن ُرُج ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق ُخِلَق ِممَّ اAٕنساُن فلَيْنظُِر
/@٧ . ٨٦

راجع ـ وترائبه الرجل صلب من بالدفق منصّب ماء من تتكّون نطفة من أيى
الEب@/

غـاية ٕا� ٕاشارة والEائب@: لب الصُّ ب# من وباòروج فق بالدَّ التوصيف ã|و
, ّ الطبيعيى خ�ف@الثبوت@وا�ريان والرّد الطرد يعادل فٕاّن@ا+ندفاع@هو خّسته@وحقارته,
وجهاز واXعدة البدن داخل من لقربه واwcاز دناءة فيه أيضاً اXبدأ هذا من واòروج

/@ËÉGا
ٕا� 
فيص الدنيا ã| س
ه منxي وأمّا تكّونه@, وماّدة إ+نسان خلقة مبدأ هذا
ومنحرف بنفسه ب#ا¡الت#معجٌب ما فهو النفوس@/ مyا Øwتشم منتنة جيفة ل تَبدَّ أن
nعـا وراء ٕا� 
والّسـ أ+ع�@, �ٔXبا اللحوق من له استعّد ØFع وغافل ¼Íاطه عن
أ+بـرار مع واستيناسـه وا�Xئكة@, الروحانيّ# من القرب مقام ã| واستقراره اXاّدة@,

اXنتخب#@/ وأوليائه واXقرب#
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّك@:

وهو الدكّان@, ذلک من وانسطاح@, ع�تطامن يدّل أحدYا أص�ن@, دّك@: ـ مقا
ومنه َد@كّاَء@/ جعله ـ اXستوية العريضة أ+رض وهيى الّد@كّاء@, أ+رض ومنه معروف@/
واحدها الِعراض@, ا�بال@: من ّك الدُّ :@ Ø ã̂ الكسا قال Gا@/ َسنام + ã�ّال وهيى @كّاء الدَّ الناقة
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٢٥١ دّك

فكأّن إ+بدال@, باب من يقُرب ا+�خر وأ+صل عريضه@/ أيى الظَّهر@, أدكُّ وفرس أَدّك@,
ُدّك دّككته@/ومنه وكذلک دققته@, مثل ء ãÏ¿ال دككُت يقال القاف@, مقام قا_ة فيه الكاف
ه مدَّ اXرض كأّن أ+ّول@, من هذا يكون أن وNوز َمِرض@, ٕاذا َمدكوك@, فهو الرجُل@,
ُدّق أيى َد@كّاً@, ُدّك قد كأ@نّه الرمل من @كداك والدَّ bيعاً@/ لٔ�مرين Tتمل فهو وبسَطه@,
ٔ+ن تَدِفyا @ِكيّة الرَّ وكذلک عليه@/ ِهلته ٕاذا َد@كّاً@: أُد@كّه اXّيت ع� الEاَب وَد@ككُت َدقّاً@/
أمَة َصحيحاً@: كان ٕان قوÇGم X#أ+صلZ أ+صل هذا عن شّذ ا ØWو كاXدقوق@/ الEاب

العمل@/ ع� قويّة ِمَد@ّكة@:

وا�Çمع معّرب@, الَمسَطبة@, وهو عليه@, Çلَس ÔN اXرتفع اXكان @ّكة@: الدَّ ـ مصبا
@كّة الدَّ وع� ا¡انوت@, ع� ويطلق معّرب@, قيل @كّان@: والدُّ وِقَصع@/ قَصعة مثل ِدكَک@,
@كّان كالدُّ بناء اXيل قبل من xIا ب> النخلة مالت ٕاذا :@ ّ أ+صمعيى قال علzا@/ يُقَعد ã�ّال
آثار من شخص ما الطَّلَل@: :@ ãèالفارا وقال مرتفعة@/ َد@كّة أيى تعا�@, sا بٕاذن فيُمسكها
أ+خفش@, قال وكذلک سـيبويه@, عند زائدة النون وزنه@: وأمّا وLوه@/ كالدكّان الدار
اشـتّق Fك وهذا@ منبسـطة@, أيى ُد@كّان XرتفعXا Zا¤ّل أ@كََمة قوGم من مأخوذة وهيى
اXتاع دكنت من مأخوذة أصليّة هيى وbاعة@: القطّاع ابن وقال السليط@, من السلطان

الغ@ة@/ ٕا� لونه كان ٕاذا الفرس@: وَد@ِكَن ُفع�ن@/ ووزنه نضدته@, ٕاذا

َقهَر@/ َظَلم@, ع@, Ò Òe اضطَهَد@, َحطَّم@, ـ XِدكاءZ ـ قع

وك«Ìته ÍÈبته ٕاذا َد@كّاً@: أُد@كّه َء ãÏ¿ال دككُت وقد ّق@, الدَّ ّك الدَّ دكک@: ـ صحا
وا�مع َدّك@, أرض هيى أ+خفش@: قال واحدة@/ َد@كًَّة فُد@ّكتا@ ـ بأ+رض سّويته Ø�ح

مصدراً@/ يكون أن وJتمل َد@كّاً@/ َجَعله ـ@ ُد@كوك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دّك ٢٥٢

والتحقيق@:

ويُزيل مستوياً MيثNعله والقرع اGدم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
پاشيدن@/ هم از و كوبيدن ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø@ويع وتشّخصه@, وجوده صورة

¡اظ الدّق ã| ويعت@ التخريب@/ من وأشّد آ@كد وهو إ+سقاط@, مطلق واGدم
ã| سبق وقد ا+نكسار@/ جهة Ì»الك ã|و ء@/ ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾بÍÈ القرع ã|و التدقيق@/

نظمه@/ وٕازالة اGيئة Ì»ك عن عبارة ٕانّه ا¡طم

وÇwذا مEادفـاtا@/ دون اXاّدة هذه ã| ملحوظ أ+رض ع� ا+سـتواء فقيد
مواردها@/ ã| تستعمل اللحاظ

الدلک@/ الدقع@, الدّق@, ـ مواّد :@ Ó<ومع لفظاً مyا ويقُرب

/@٢١ . ٨٩ ـ َد@كّا َد@كّاً ْرُض َAٔا ُد@كَِّت ٕاذا @كَّ[

/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ َجعلُه للجبِل َربُّه × Ø� Ò ÒQ@ ØF َفلَ
/@١٤ . ٦٩ ـ واِحدةً َد@كَّة فُد@كَّتا بال ß;وا رُض َAٔا لت ß Ôaو

/@٩٨ . ١٨ ـ َد@كّاء َجَعلَُه ã Ùèَر َوعُد جاَء فٕاذا

هـذه mت� + وا¡طـم@, والقرع والدّق والتخريب واGدم ا+نكسـار oفاهf
من واXراد أ+رض@/ ع� مسـتوية وجعلها اGدف هو فzا اXناسب m�Xوا اXوارد@/

معاً@/ Fوحطمه Fهدمه الواحدة@: الدكّة

ا+نكسـار مرتبة أع� ا+ندكاك فٕاّن اXـوارد@: ã| باXاّدة 
التعـب لطف فظهر
وا¡كم@/ والقرع وإ+سقاط والÍÉب

/@٩٨ . ١٨ ـ َد@كّاء جعلَُه ã Ùèر وعُد جاَء فٕاذا@
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الردم@, ٕا� يرجـع 
فالضم مسـتوية@, مدكوكة أرضاً والردم السـّد جعل أيى
اXدكوكة@/ أ+رض هيى والدكّاء

Tّل مyا يراد ã�ّال @كّة كالدَّ اXاّدة@, من Ø ãèعر فُع�ُن أ@نّه فالظاهر الُد@كّان@: وأمّا
الزيادة بلحاظ @كّان والدُّ غ
ه@, أو قضاء أو بيع أو لتجارة فيه للجلوس ويسّوي دم Ôv

اXع>@/ ã| ووسعة ع�زيادة واXب>يدّل اللفظ ã|
اللـغة ã| ÇUفّفًة@, ـ ُد@كان ـ كلمـة أّن فا¡ّق معّرب@: ØãÏºفار ٕانّه قوGـم وأمّا

بالعكس@/ + العربيّة اللغة من أخذت قد والEكيّة الفارسيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دلک@:

النـعَل ودلكـت بـيدك@, مـَرسـتَه قتل@: باب من َدلكاً َء ãÏ¿ال دلكُت ـ مصبا
ا+ستواء@, عن زالت قعد@: باب من والنجوم الشمُس ودلكت wا@, مسحxا بأ+رض@:

أيضاً@/ الغروب ã| ويستعمل

برفق@/ ٕاّ+ يكون و+ ء@, ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ زوال ع� يدّل واحد أصل دلک@: ـ مقا
ومن الشـمس@/ دلوك وقت لَک@: والدَّ غابت@/ ودلَكْت@: زالت@/ الشمُس@, دلَكِت يقال
دون مكان ع� تستقّر يدك يكد n ذلک فعلَت ٕاذا أ@نّک وذلک َء@, ãÏ¿ال دلكت الباب@:
مأ@كولة@/ أيى َمدلوكة@: وأرض وغ
ه@/ طيب من إ+نسان به يتدلّک ما لوك@: والدَّ مكان@/

ع@/ ÖÍ ÚÉال تَدلُک اليد كأّن ,@éّالل من ع ÖÍ ÚÉال ã| يكون ما آخر +@كة@: والدُّ

حّبه@/ من ق¿Ìُه انفَرك@: Ø�ح السنبَل ودلَک دلكَته@/ فقد مَرْسَته@: ء ãÏ¾ كّل ـ أسا
فَّ Ôòا ودلَک َمَرنه@/ العوَد@: ودلک ليغسله@/ ماّصه الثوَب@: ودلَک /@ Ò#العج اXرأُة ودلكت

ومن غ
ه@/ أو طيب أو نورة من بَدلوك وتدلّک ا¡Fم@, ã| ّ+ك الدَّ ودلكه ع�أ+رض@/
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دلک ٢٥٤

الشمس ودلكت أ+سفار@/ دلكته وقد عليه@/ وَمَرن السفر عاود قد بع
مدلوك@: ا£از:
الدالكة@/ هيى ا Øu@فكأ عينه@, يدلک ٕالzا الناظر ٔ+ّن غابت@, أو زالت ُدلوكاً@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXسح يصدق حيث ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ ٕامرار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
أيضاً@/ الضغط جهة اXرس مفهوم ã| ويعت@ اXسح@/ من وأشّد أقوي وهو واXرس@,

ع� ّف Ôòا ودلُک الطيـب@, ومسُح ء@, ãÏ¾ ع� اليد ٕامرار لک@: الدَّ مصاديق fن
وغ
ها@/ ع@, ÖÍ ÚÉال ودلُک أ+رض@,

فكأّن أ+رض@, من خّط آخر ع� مرورها أ@نّه فالظاهر الشمس@: ُدلوك وأمّا
مرورها وأمّا الناظر@, نظر ã|و الغروب عند Ø ãèالغر أ+فق ã| علzا دلكت قد الشمس

عرفاً@/ الدلک عليه يصدق ف� وعنه@: الyار نصف ع�

أ+صل@/ لوازم من واXسح@: والغيبوبة الزوال oمفاه أّن فظهر

/@٧٨ . ١٧ ـ الَفجر وُقرآَن اللَّيِل َغَسِق ٕا�× ْمِس الشَّ ِلُدلوِك [ةَ الصَّ أِقِم

وعنه@/ أ+فق ٕا� ومرورها بدلوكها ا¤سوس الشمس َمغرب منه ف
اد

ٕا� فzا النظر بل الصلوات@, أوقات بيان مقام ã| ليست Xا+�يةZ الكرZة وهذه
وآخره@/ الليل أوائل ساعات ã| اXناسبة والدعوة التوّجه جهة

َلک@/ نافلًة ِبِه ْد فxجَّ الّليِل وِمَن ية@: ا+� آخر ويؤيِّده

َوَسبِّحMمِد وهكذا@: /@١١٥ . ١١ ـ ار Øyال ã|طََر [ةَ الصَّ وأِقم ية@: ا+� 
ونظ
تعي# جهة ٕا� النظر فليس /@١٣٠ . ٢٠ ـ غروwا وقبَل الّشمس طلوع قبَل َربّک

التسبيح@/ ٕا�مطلق راجعة أ+خ
ة ا+�ية أّن مع الصلوات@, أوقات
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٢٥٥ دّل

باب fن الزوال@, ع� الدلوك تطبيق من ال¿Ìيفة@: الروايات بعض ã| ما وأمّا
/@nالعا sوا اXرور@, مفهوم مطلق وٕارادة التأويل

ٕاشارٌة بالغروب@: 
التعب ودون ,@ ã| ـ حرف دون لدلوِك@: ـ ã| بالّ�م 
والتعب
الدلوك لتحقّق بل ,@Fzوف والغروب الدلوك بوقت Tدودة ليست الص�ة ٕاقامة أّن ٕا�
الغروب يتحقّق الدلوك فبتحقّق الغروب@, قبل الدلوك وأّن الليل@/ غسق ٕا� ولوقوعه

Gا@/ والxيّؤ إ+قامة وقت أّول وهو

الدلوك ÇIقّق عـ�مة فـهو اÌ¿Xقّية@: ا¡مرة وذهاب ّ ال¿Ìعيى اXغرب وأمّا
العـلم Øj ورؤيته Ø ãا¡قي� اُ+فق فٕاّن ,@ Ø ãèالغر اُ+فق ã| Ø ãا¡قي� الغروب بوقوع والعلم

اXسطحة@/ 
الغ ãÏÈأ+را ã| ØDس و+ جّداً@, مشكل فيه الشمس بغروب

اXورد@/ هذا ã| باXاّدة 
التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّل@:

اضطراب ـ ِخر وا+� َتتعّلمها@/ بأمارة ء ãÏ¿ال ٕابانة ـ أحدYا أص�ن@, دّل@: ـ مقا
ء@, ãÏ¿ال ã| أ+مارة والدليل@: الطريق@, ع� ف�ناً دَللت قوGـم@: ـ فأ+ّول ء@/ ãÏ¿ال ã|
ومن اضطرب@/ ٕاذا ُء@: ãÏ¿ال تََدلَدَل ـ قوGم ِخر@: ا+� وأ+صل +لة@/ والدِّ +لة الدَّ Ø#ب وهو
وذلک ِخ�ف@, وليسwا Uالفة ا Øuكأ وِشكٍل تَغنّج ã| جرأtا وهو اXرأة@, َد+ل الباب
ا¡رب@, ã| أقرانه ع� يُدّل ف�ن الكلمـة@: هذه ومن واضطراب@/ بBيل ٕاّ+ +@يكون

صيده@/ ع� يُدّل @كالبازيى

واXصدر لغة@, بأ+لف وأدللت قتل@, باب من وٕاليه ء ãÏ¿ال ع� دَللُت ـ مصبا
وَدليل@, داّل وٕاËºالفاعل ٕاط�قه@, عند اللفظ يقتضيه ما وهو +لة@, الدَّ Ëº+ٕوا ُدلولة@,
وتـَدلََّلْت وÍÈب@, تِعب باب من وَدّ+ً َدلًَ� اXـرأة ودّلت والكاشـف@/ اÇXرِشد وهو
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+ل@/ الدَّ Ëº+ٕوا تََدلًُّ�@,

الَمـزح وحسن ا¡ـديث ُحسن ّل@: والدَّ للمرأة +ل الدَّ ـ ٦٥ . ١٤ الÇxذيب
/@ Ø ãع� جّرأك ما أيى Ú ãع� َدلَّک وما عليه@/ EQٔي أيى عليه@, تَِدّل هيى ويقال@: واGيئة@/
يـقال الليث@: وقال بعمله@/ الَمنّان وأ+َدّل@: بَعطائه@, مَنَّ ٕاذا يَِدّل ودّل /@ هَديى ٕاذا وَدّل
ÇHالفه ا Øu@كأ وِشكْل تَغنّج ã| عليه ُجرأة ُتِريه أن وذلک زوجها@, ع� اXرأة تََدلَّلِت
أُدّل به وَدَلْلُت عرفته@, أيى َد+لة@, الطريق wذا َدَلْلُت ر@: ß Òc وقال خ�ف@/ wا وليس
اضطرب ٕاذا وَبلبال@: َدلدال ã| القوم ووقع ٕاد+ً+@/ بالطريق أدَللت زيد@: أبو قال َد+لة@,

وتََذبْذَب@/ أمرهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخر ء ãÏ¾ عن Ñين� Mيث ء ãÏ¾ ص
ورة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
بقصد يتحقّق أن من أعّم إ+نباء وهذا غ
ه@/ أو لفظاً يكون من@أن وأ+ّول@أعّم وُيريه@,

قصد@/ 
بغ أو

كان ما ٕا� معنويّاً@, أو ماّديّاً وتبيينه الطريق ٕاراءة وهيى الض�ل@, ضّد واGداية

Çòوا الص�ح ٕا� هداية فهو إ+رشاد �ÇRف وهذا اً@/ ØÌ¾و عذاباً أو@ وخ
اً رaة

/@ ّ الغيى ضّد وهو والرشد@,

يفيد فهو الد+لة �Rف ء@, ãÏ¿ب ٕا�الظّن فيه النظُر يؤّديى ما فهو أ+مارة@: وأمّا
/@ Ó<ومع لفظاً الع�مة من قريبة وأ+مارة ٕاليه@, ويؤّديى العلم

العربيّة ã| + الكلFت@, هذه من أزيد مفهومه حقيقة Ø#يب لفظاً للد+لة أجد nو
الفارسّية@/ ã| و+

تتعّلمها@/ بأمارة ء ãÏ¿ال ٕابانة ا Øuٕا اXاّدة@: @تقريب@حقيقة ã|@قاييسXا ولنعم@ما@قال
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٢٥٧ دّل

وُيريه@/ مفهومه Ø#يب كأمارة مثً�@ اللفظ فٕاّن

اXاّدة 
فتفسـ لطريق@, ٕاراءة هيى بل للمع>@, كأمارة ليست فهيى اGداية وأمّا
/@ ينبغيى ع�ما ليس وغ
ها@: الكشف أو اXعرفة أو بإ+رشاد أو باGداية

وأمّا@مفهوم@@ا+ضطراب@والتغنّج@والتشكّل:@@فأمّا@@ا+ضطراب@فيستفاد@من@@التضعيف
ا+ضطراب@/ حال ã|و مðلزً+ تكّرر قد اXفهوم فكأّن الكلمة@, ã|

فيقال والتكّلف@, ع�التظاهر تدّل ا Øuفٕا التفّعل صيغة من فيستفاد التغّنج@: وأمّا
التغنّج مفهوم هو وهذا اXع>@, هذا باطنه ã| وليس وإ+بانة بإ+نباء تظاهر أيى تَدلَّل
ع�ا+ضطراب@/ يدّل والتضاعف فٕان@التكّرر لَدلة@, التدلُدل@والدَّ ـ وكذلک /@Xناز@كردنZ

وٕابانة حا+تUصوصة فهيى وا�رأة@: واXّن اGيئة ا¡ديث@وحسن حسن وأمّا
ت@/ Òd أو عمل أو قول ã| خصوصيّة أو كيفيّة أو حالة عن

/@١٢٠ . ٢٠ ـ لد Ôòا َع�َشَجرِة َهلأُدلّک آدُم يا

/@٤٠ . ٢٠ ـ يكُفلُه ع�َمن َهلأُدّلكم

/@١٠ . ٦١ ـ ُتنجيكُم ع�Qارةَ َهلأُدّلكم

/@٧ . ٣٤ ـ rق ُمزِّ ٕاذا ُينبِّئكُم ع�َرجل َنُدّلكم َهل

اXوضوعات@, هذه مفهوَم@اGداية@وٕاراءة@الطريق@ٕا� اXوارد@: هذه ã| اXراد فليس
Ø�ح Gم Vهول موضوع وٕاراءة إ+بانة يراد بل والص�ح@, 
òا وقصد إ+رشاد و+
ٕا� وإ+يصـال اXع> oتفهـ ã| وأقرب وآ@كد أقوي اXعـ> وهذا Gم@/ ويتّضح Ø#يب

اXواّد@/ سائر دون اXوارد@, هذه ã| wا 
التعب لطف هو وهذا اXطلوب@/
/@١٤ . ٣٤ ـ اAٔرِض دابَُّة Aّٕا َموِته َع�× م ÚGَد ما

سلDن@/ ع�موت ويَُدّل ويُريى Ñيُن� سلDن ِمنسأَة وأ@كلَها الدابّة فٕاّن
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د� ٢٥٨

/@٤٥ . ٢٥ ـ َدليً[ علَيْه الشمَس َجَعلنا Øj سا@كناً َعلَه Ò Ò; شاَء َولَو

فٕاّن ـ الظِّّل َمدَّ َكيَف َربّک ٕا�× تََر Òn@أ ـ تعا� قوله ٕا� راجعة أ+خ
ة ا�ملة
مّد ع� تدّل والغروب والزوال الطلوع من أمرها وجريان حا+tا وتبّدل الشمَس
والنـوم@/ وا+نـقطاع والفراغـة ا+سEاحة وسيلة هو والظّل وبسـطه@, وقبِضه الظل

عليه@/ وتدّل ظّل حدوث عن Ñتن� وجرياuا حركxا وكيفيّة الشمس فوجود

وانعكاُس تعا�@, وفيُض@الباريى الوجود نور بسط الكرZة@: ا+�ية ومن@مصاديق
النور@: من ضعيفة مرتبة له الظّل فٕاّن ظّل@, ٕانّه يقال Ø�ح وضعفاً@, شّدة ومراتبُه نوره@,

با+نعكاس@/ ويتحقّق

دليً� واXاّدة ا¡ّس nعا ã| ومرات}ا وبسطها وانعكاÎºا الشمس نور وتكون
ِنبتون@, ـ كوكب ٕا� وتنبسط [تّد النور تلک أّن الشمس@: نور بسط سعة ومن عليه@/

يليه@/ ما وٕا� ,@Eبالكيلوم ملياردات ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠ر٤@ الشمس. من وفاصلته

فgا به@: تقارuا وأمّا بالقصد@, ]قاِرنة ليست الشمس د+لة ã| الد+لة@: ٕاّن Øj
َهلأُدّلكم@/ مة@:@ اXتقدِّ ا+�يات ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

د�@:
أدليُت يقال وِرفق@/ ب«Îولة ومداناته ء ãÏ¿ال ع�مقاربة يدّل أصل د�@: ـ مقا
Îºل@/ 
الّس من ÍÈب لو@: والدَّ دلوَت@/ فقد نزعَت فٕاذا ,@yالب ã| أرسلxا ٕاذا الدلَو@:
وأد� wا@/ çأ ٕاذا Mّجته@: ف�ن أد� ويقال +ء@/ الدِّ ع� وNمع أيضاً@, لُو الدَّ +ة@: والدَّ
بـف�ن@: ٕاليه دلوُت ويقال كّام@/ Ô¡ٕا�ا wا وُتدلوا ـ@ ٕاليه دفعـه ٕاذا ا¡ا@كم@: ٕا� ]اله
مال سائَس كان ٕاذا مال@: َدّ+ء وهو داريَتـه@/ ٕاذا الرجَل@: وداليت ٕاليه@/ به استشفعُت

/@XمراِقبهZ وخائله
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َد+ة@, الواحـدة +ء@, الدَّ وكذلک wا@, � يُسـتَ ã�ّال +ء الدِّ واحدة لو الدَّ ـ صحا
ضّمة@, بعد طرفاً لوقوعها ياًء الواو قلبت أفُعٌل@, وهو أْدٍل العدد أقّل ã| لو الدَّ وbع
نزعxا@, الدلَو: ودلوُت @بالداهية@/ أيى ف�ن@بالدلو: وجاء ع�@ُفعول@/ Þ ã ßوُد� والكث
ِد+ء
وداليُته@: الرجل ودلوت افَعْوَعَل@/ وهو أÌºع أيى :@ وادلَْو�× /@yالب ã| أرسلxا وأدليxا:
ٕاد+ء من وهو تغريره@, من أراد Dف أوقعه أيى بغرور@, وَدAّه وداريته@/ به رفقَت ٕاذا
يتمّطط أيى ,@ يَتمطّيى ٕا�أهله َهَب ذَ Ú Ôj ـ تعا� كقوله تََدلّل@, أيى ,@ × Øفَتد� ×æَد Ú Ôj لو@/ الدَّ

/@XيتمّددZ

wا@, ãسـت�+ٔ yالب ã| أرسلxا أيى ا Ôxأدلي الليث@: قال ـ ١٧١ . ١٤ الxذيب
ِد+ء@/ وا�مع wا@, وأدلو أدلوها وأنا دلوtا يقول@: مَن ومyم

بالدالية أرَضه وس� نزعxا@/ ودلوtا@: ,@yالب ã| أرسلxا :@ َدلويى أدليت ـ أسا
ال«Ìير, من رجليه × Øود� @بنفسه, Øوتَد� مَهواة ã| شيئاً Øوَد� /@
@النواع وهيى /@ ãوبالدوا�
ركابَه ف�ن َد+ ا£از@: ومن الشجرة@/ من ا¥رُة وتدّلت جبل@/ أو سطح من Mبل ودّ+ه
ٕاليه@/ به وتشّفعُت به Xلُت Zتوصَّ َمَتتُّ ف�ن@: ٕا� بف�ن ودلوت بسوقها@/ رفق ٕاذا دلواً@:
ف�ن علينا × Øوتََد� رفعه@/ ٕا�ا¡كّام@: ف�ن ]ال وأد� أحÍÉها@/ وحجته@: Mقّه وأد�×
نزل@, ا�بل@: من Øوتََد� عليه@/ وينحّط ØÌ¿ال ع� × Øيَتَد� وف�ن أتانا@/ كذا@: أرض من

به@/ ورفقت صانعته وداريته@: ف�ناً وداليُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا وا+ÇLدار@, إ+نزال ã| إ+رسال هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
اXعنوّية@, ã| أو ا¡ّسيّة اُ+مور ã| يكون أن من أعّم أ+سفل ٕا� أ+ع� من ا+Lدار
من × Øوتَد� الشجرة@, من ا¥رُة وتدّلت ,@ × Øوتَد� ِرجليه × Øود� ,@yالب ã| الدلَو أد� يقال@:
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د� ٢٦٠

/@ ØÌ¿ال ع� × Øتََد� اXعنوّية@: ã| ويقال ا�بل@/

ا¡ّكـام@, ٕا� اÇXال ورفِع والتشـّفع@, واXداراة@, ا¡ّجـة@, ٕاد+ء ـ oمفاه وأمّا
اòصوصيّة فهذه أسفل@, ٕا� أع� من إ+رسال ٕا� bيعاً fرجعها :
@الس ã|@اعÌº+ٕوا
بل منظورة@, هيى حيث ومن بأنف«Îا oفاهXا هذه وليست اXوارد@, bيع ã| ملحوظة

اòصوصّية@/ هذه بلحاظ

فراجع واXفهوم@, اللفظ قريبة د�@: دلو@, دور@, دون@, ,@æد دول@, ـ مواّد ٕاّن Øj
الكلFت@/ هذه ٕا�

تتحّصل ا Ø̂ فٕا اليـاء@: وأمّا بالواو@, ا+عتـ�ل هو اXاّدة ã| أ+صل أّن والظاهر
وإ+ع�ل@/ والتبديل بالقلب

مقام ã| غالباً استعFله ]ناسـبة اXع> هذا من مأخوذة الدلو كلمة ٕاّن وأيضاً@:

ّ ا+نðاعيى ا+شتقاق باعتبار دلوته@: ã| ال=ع مفهوم وٕاّن ,@yٕا�الب وا+Lدار إ+رسال
الكلمة@/ تلک من

/@١٩ . ١٢ ـ َدلَوه فأد�× واِرَدهم فأرسلوا ارةٌ َسيّ وجاَءْت

/@yالب ٕا� الدلو أرسل أيى

/@١٨٨ . ٢ ـ كّام Ô¡ٕا�ا wا وُتدلوا بالباِطل بينكُم أمواَلكُم تأ@ُكلوا Aَو

فzا@/ حgهم من تستن½Íوا Ø�ح وعلzم عندهم وتُ=لوا وتُلقوا توصلوا أيى

ا¡ذف@/ Øj ياًء الواو قلب ففيه ُتدلُيوا@, ُتدُلوا@: وأصل

/@٢٢ . ٧ ـ جرةَ الشَّ ذاقا ØFَفل بُغروٍر ا ÔYAّفَد

وٕاغرار@/ ٕاغواء بسبب أ+ع� Fمقامه من ومنحدَريِْن ß Ö#َبطyم Fفجعله أيى

فكاَن × Øفتد� َدنا Ú Ôj اAٔع�× باAُُفق وهَو@ فاسـَتويى ة ِمرَّ ذو الُقويى َشديُد علّمه
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٢٦١ دمدم

/@٩ . ٥٣ ـ ×æأد أو ßَقوَس� قاَب

متواضعاً تقّرب أ+ع�@: باُ+فق كونه حال ã|و العالية اXرتبة هذه مع فهو أيى
الصبح بطلوع وانطفأ ا��ل نور قبال ã| وجوده ã<وف مقامه عن واLدر وخاضعاً@,

قوس#@/ قاب فكان

إ+د+ء أّن وٕا� ٕا�اXطاوعة@, ٕاشارة والتعب
بالتفّعل الدنّو@/ بعد مرتبة ã Øفالتد�
/@ × Øيتد� فهو اXتعال@, sا جانب من

استعt+Fا@/ موارد ã| باXاّدة 
التعب لطف فظهر

ور@: الدَّ ã|وي�حظ نزول@/ مع ٕارسال لو@: والدَّ نزول@/ مع قرب الدنّو@: أّن وليعلم
اXطلق@/ القرب ون@: الدَّ ã|و التحّول@/ ول@: الدَّ ã|و إ+حداق@/ قيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمدم@:

تقول به@/ يُط� أن ناحية من ء ãÏ¿ال غشيان ع� يدّل واحد أصل دّم@: ـ مقا
مَْدمة@: الدَّ فأمّا ِدمام@/ فهو ء ãÏ¾ ع� ã� طُ ء ãÏ¾ وكلُّ ِصبغ@, َّ أيى طليتَه ٕاذا الثوب: دWُت

وإ+ه�ك@/ العذاب من به غّشاهم Xا وذلک ـ م Ûwَر zم َعلَ فَدْمَدَم ـ فإ+ه�ك

به Ò ã� طُ ء ãÏ¾ وكّل عينيه@, وظاهُر Ø ãالص� ج}ة به Òيُط� دواء مام@: الدِّ ـ صحا
أ+رض@: من ماِدم والدَّ كان@/ صبغ ّ بأيى طليتَه ٕاذا أُدّمه@: ء ãÏ¿ال دWُت وقد ِدمام@/ فهو
وَدمَْدم وطحطحَته@, بأ+رض لزقتَه ٕاذا ء@: ãÏ¿ال وَدمدمُت ÇÎºلة@/ XرتفعاتXاZ َرواٍب

أهلكهم@/ :@sُا

ف�نة أَدمَّْت وقد ُلق@/ Ôòا oَذم لق@, Òòا oَدم وهو ِدمامة@, َت ÔWوَد َت ßWَد ـ أسا
مَـة Ô@ال الرجـل يَـُدّم Fك فيه َرْسٌخ ]ا ط�ه َء@: ãÏ¿ال وَدمَّ كذلک@/ به جاءت وأذمَّْت@:
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دمدم ٢٦٢

Xالشـحم Zدخان النَّؤور وهو مام بالدِّ شفتzا اXرأُة وتَدمُّ مام@/ بالدِّ Xا¡جر من Zالِقدر
ُدّم Çا Ø̂ كأ@ م#@: للسَّ قوGم ا£از@: ومن مام@/ بالدِّ X#بالع يدور Zما اجره ÒT الرمُد ويَُدّم

َدمّاً@/ بالشحم

ما@, عذاباً عّذبه ٕاذا ف�ناً@: الرجل دمَّ :@ Ø ãèأ+عرا ابن عن ـ ٨١ . ١٤ الxذيب
العذاب@, علzم أطبق أيى علzم@: َدمدَم ã| قالوا Ìين Ù»فXوأ@ك9ا /@ ã� طُ ٕاذا ء@: ãÏ¿ال وُدّم
أش}ه@, وما الق@ عليه دمدمت وكذلک عليه@, أطبقت أيى ء ãÏ¿ال ع� دمدمت يقال
عليه@/ َدْمدمَت إ+طباق كّررَت فٕاذا الشحم@, اُلب«Îا قد أيى َمدمومة@, ناقة يقول@: لذلک
َدمّاً@/ تُدمّها ا Òyعي دمَّت قد زعفران@: أو بص@ عيyا حول ما َطَلْت ٕاذا للمرأة ويقال

فيه@/ عظم حجم مَّس الّ�مُس Nد + Ø�ح و¡مه شحمه ك9 ٕاذا َدمّاً@: 
البع وُدمَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ش}ه@, أو مّس أو ã� بطَ ãÏ¿َوالغ إ+طباق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
وذلک بدفعات@, وجريانه الفعل وÇIقّق ر التكـرُّ َدمَدم@: ã| اXفهـوم هذا ٕا� ويضاف
بالقرينة يسـتفاد فقد وإ+ه�ك@: التعـذيب مفهوم وأمّا اللفظ@, ã| التضاعف بسـبب

عليه@/ وَدمْدم َدّم فيقال ع�@, ـ Mرف كا+ستعFل واXقامّية@, الك�ميّة

أمـور ٕاطـباق فٕاّن الظاهر@: ã| العارضة العيوب مورد ã| oالَدم ٕاط�ق وأمّا
الطـبيعة عن خارجة لكوuا اXع>@, ذلک ي�زم اòارج@, من تشخص ع� وغشzا
صفاءها وتزيل النفس ã| Iدث ã�ال mكالذما تغي
ها@, فتوجب الفطرة@, ã| وحادثة

وج�ءها@/

/@١٤ . ٩١ ـ َفَسّواها م ß{بَذن م Øwَر zم َعلَ َفَدْمَدَم
يـبق nو \Çود فسّوي اُهلكوا@, Ø�ح وعذاwم بÍÉرهم Ørي ما علzم فأطبق
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٢٦٣ دمر

بَطْغواها@/ وُد Ò\ َبْت كَذَّ ـ ã| Fك \ود@, ٕا� يرجع التأنيث 
وضم طاغ@, متشّخص مyم

والتـعذيب وإ+فـناء إ+هـ�ك ـ كـلFت دون اXاّدة wذه 
التعب لطف فظهر
وبالتدريج@/ وباXّرات ]ّرات كان تعذي}م فٕاّن وغ
ها@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمر@:

الرجُل دَمر يقال وغ
ه@, البيت ã| الدخول ع� يدّل واحد أصل دمر@: ـ مقا

Ø ãæالشـيبا قال ٕاذن@/ 
غ أو بٕاذن دخوله يكون أن ب# ناس َوفرَق دخله@/ ٕاذا بيته@:
دخـل ٕاذا القـنفُذ دَمر ويقال /@Xالصـائد Zبيت القEُة ã| الداخل الُمَدمِّر :@ ّ وأ+صمعيى
الصيد Nد + Ø�ح وغ
ها إ+بل بأوبار يُدخِّن الصائد الُمدمِّر ناس@: وقال ُجحره@/
من اXدّمر وليس َدّخن@, دخلها فٕاذا قEُته@, الداخل هو اXدّمر أّن عندنا والّذيى رJه@/
ا@/ ÔGوِللكافرينأمثا م Öz علَ ا< ر دمَّ تعا�ـ sا وقال +يقتضيه@/ والقياس اXدخِّن, نعت

ا�Gك@/ مار@: والدَّ
/@ Ó<ومع وزناً ا�Gك مثل مار وإ+Ëºالدَّ قتل@, من@باب يدُمر الرجُل َدَمر ـ مصبا

عليه@/ sا ودّمر sا دّمره فيقال بالتضعيف ي ويُعدَّ

الصائد 
وتَدم ]ع>@/ عليه@: ودّمر تدم
اً دّمره يقال ا�Gك@, مار@: الدَّ ـ صحا
ٕاذن@/ 
بغ دخل ُدموراً@: يدُمر وَدَمر رJه@/ الوحش Nد لئّ� بالوبر قEُته يُدخِّن أن

بالشام@/ بلد وَتدُمر@:

وقـد داِمـر@, Ì ßºخا وهو يَْدُمرون@, َدَمُروا وقد الَدمار@, wم حّل دمر@: ـ أسا
ع� هجمت القوم@: ع� دمرت وقد مستأصل@, ٕاه�ك وهو علzم ودّمر sا دّمرهم
هو ا£از@: ومن مور@/ والدُّ فٕايّاك الدور دخلت ٕاذا تقول@: ُدموراً@, استئذان 
بغ القوم
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دمر ٢٦٤

ٔ+@نّه اXاهر@, للصائد ُمدمِّر@: وف�ن ر@/ ÒÎ Ú»بال يُفنيه ومعناه@: يُكابُده@, كلَّه@: الليَل ُيدامُر
الصيود@/ ع� ُيدمِّر

َدَمر@/ فقد XَشقِّهZ باٍب 
ِص من نظر من ـ ا¡ديث ã| ـ ١٢٢ . ١٤ الxذيب
ُدموراً@, يدُمر َدَمر وقد مور@, الدُّ وهو ٕاذن@, 
بغ دخل أيى َدَمر وغ
ه@: عبيد أبو قال
يَْدُمرون القوم َدَمر يقال ا�Gك@, استئصال مار@: الدَّ الليث@: وقال ُدموقاً@/ يَدمُق ودمق

مَقxَم@/ وَدَمرهم@: هلكوا@, َدماراً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ العـاديى ا�Çريان خـ�ف ع� الورود هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
أو اÇGجوم@, أو ٕاذن@, 
بغ الدخـول غالباً ي�زم اXعـ> وهذا للنظم@/ ً�ّ ßU ّ والطبيعيى

/@ ØÌ¿ال نيّة أو اXقت@,
النـظم خـ�ف ع� ووارداً دامراً أيى كذلک@, ء ãÏ¾ جعل فهو :@
التدمـ وأمّا
جـريانه عن ء ãÏ¿ال وٕاخراج نظمه ã| إ+خ�ل ٕا� مرجعـه اXفهوم وهذا وا�ريان@,
ا¡قيقة@, من فليست وأمثاGا@: إ+ه�ك@وإ+فناء@والتعذيب@وا+ستيصال, وأمّا /@ الطبيعيى

لوازمها@/ من بل

والقـرع وا¡طم والدّك والدّق والدمق الدّم مواّد وب# اXاّدة ب# الفرق فظهر
والقرع@/ وا¡طم الدّك راجع وغ
ها@/ والطرق

/@٢٥ . ٤٦ ـ ا Øwَر بأمر ء ãÏ Ò¾ كلَّ ر ألoُتدمِّ عذاٌب فzا Ṍ ِر
/@١٣٧ . ٧ ـ يَعِرشون كانوا َوما وقوُمه فرعوُن َيصَنَع كاَن ما ْرنا وَدمَّ

ويستأصلهم عالzم@ساِفلهم, وNعل أمورهم, @أوجب@اخت�ل@نظامهم@وفساد أيى
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يصنعون@/ وما

َخرين@/ ÐAا ْرنا َدمَّ Új َتدم	اً@, ْرناهم فَدمَّ

أمـورهم@, واستأصل معا¾Îم@, جريان واختّل ا¡ياة@, ã| النظم عن فخرجوا
سافلهم@/ م Òzعال وجعل

اُ< ـر َدمَّ َقْبلهم ِمن الَّذيَن عاقبُة كاَن @َكيَف فَينظُُروا رض َAٔا ã| وا Ô	َيسـ أَفلَم
/@١٠ . ٤٧ ـ َعلzم

بـ�دهم ãوأها� وقبائلهم أقارwم من نفوسـاً أو ãÏÈأرا أو أمـواً+ دّمر أيى
قـبلهم كـان من مطلق ليس 
التدم متعلّق فٕاّن علzم@: ـ بكلمة 
والتعب وزماuم@/

أbع@/

الغالب كان وٕان إ+ه�ك@, من أعّم وهو الب�ء من خاّص ٌو ÒL 
التدم أّن فظهر
باXاّدة@/ 
التعب اXع>لطف وهذا ٕاليه@, ا+نxاء هو فيه


التـدم أّن ٕا� ٕاشـارة ا@: ÔGأمـثا وِللكاِفريَن ـ ا+�ية آخر ã| يقول sا ٕاّن Øj
علّة وبدون داعية@, جهة وب� مقّدمة دون من ليست اُّمة@, ّ ٔ+يى وا+ستيصال والتعذيب

اXطلق@/ الكفر ٕا� ومرجعها موجبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمع@:

من َدمعاً Ô#الع دمعت يقال أ+صل@, ã| مصدر وهو الع#@, ماء الدمع@: ـ مصبا
الشـّجُة@: ودمعت دمُعها@/ سائل أيى داِمعة وع# فيه@, لغة َتِعَب باب ومن نفع@, باب

دُمها@/ جري

العـ# ماء مع الدَّ ذلک fن َعـ@ة@, أو ماء ع� يدّل واحـد أصل دمع@: ـ مقا
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وbع أيضاً@, ُدموعاً وَدَمَعْت َدمَعاً@, وَدِمَعْت َدمْعاً@, Ô#الع َدَمَعت والفعل َدمعة@/ والقطرة
الَمدامـع@, وا�مع الع#@, نواحيى ã| الدمع تَمع ÔV الَمْدمع@: اòليل@: قال ُدموع@/ مْع الدَّ
وأ+صـّح دماً@, تسيل داِمعة@: وَشّجة مع@/ الدَّ كث
ة البكاء Ìºيعة َدِمَعة@: امرأة ويقال
أaر ماء مyا Oرج ا Øu@كأ ã�ّال ا Øu@+ٔ ذلک@, دون فأمرها الدامعة@: فأمّا الدامية@, هيى

اòّد@/ ع� مع الدَّ أثر ماع@: الدُّ ٕاّن :@ ّ الñيديى وذ@كر رقيق@/

عـيون وGم وَدمّاعة@/ وَدمـوع داِمعة ع# وله الدمعة@/ من أص$ دمع@: ـ أسا
بكت ا£از@: ومن ا@/ Òxَدمْع أ@ك9 وما وأ+ْدُمع@, موع الدُّ ُخدوِدهم ع� وسالت َدوامع@/
مـٔ�ه ٕاناَءه@: وأدمََع ي@/ Ò Ú9ال دامُع ومكان نٍَد@/ دامٌع@: وثَرًي السحاُب@/ وَدمَع حاُب السَّ
ُدمـاُع وسال ا�رُح@/ وَدمََع داِمعة@, وَشّجة َدمعاُن@/ وقََدح ٕاناؤه@/ وَدمَع يفيض@, Ø�ح

الربيع@/ أيّاَم منه يَسيل ما وهو الَكْرم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وَعـ@ة معّينة@, نقطة من ضعيف سي�ن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
أ+صل@/ مصاديق ٕاحدي الع#من

من وفيضـان السـحاب@, من ضعيف وسـي�ن شـّجة@, من الدم جريان ومyا
ي@/ Ú9ال من اEXّشحة والنداوة الَكرم@, من سائلة وقطرات والقََدح@, إ+ناء

/@@٨٣ . ٥ ـ@ @ ا¡قَّ من َعَرفوا ا ØW ْمع الدَّ مَن تَفيُض م Òyأعي َتريى

ا+�ية يناسب وهذا الع#@, من الَع@ة هو اXاّدة ã| أ+صل يكون أن يبعد و+
حرف كون الظاهر فٕاّن ,@٩٢ . ٩ ـ الَدْمع ِمَن تَفيُض م Ôyوأعي ـ آية ã| وكذا الكرZة@,
من يسيل ما مطلق وٕارادة الع@ة@/ ع� فينطبق أ+ع#@, فيضان عن سبق ما لبيان ِمن

لطيف@/ 
غ اXوردين@: ã| نقطة
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أسـاس من مّر Fك Vازاً@ اXذكورة ãæعاXا سائر ã| اسـتعGFا يكون هذا فع�
اللغة@/

XسالZ ذرف ـ XدامَعZ@ @@ ـ قع ـ ã$ف كذلک أيضاً الع@يّة اللغة ã|و
بكي@/ الدمع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمغ@:

ودمغته@: معروف@/ ماغ@: فالدِّ علzا@/ و+@يقاس +@تتفّرع واحدة كلمة دمغ@: ـ مقا
الداِمغة@/ وهيى الِدماغ@/ ٕا� وصلت Ø�ح رأسه ع� ÍÈبته

َدمْغاً ودمغتُه وأسلحة@, ِس�ح مثل أدِمغة@, وا�مع معروف@, ماغ@: الدِّ ـ مصبا
حياة و+ ماغ الدِّ Hسف ã�ّال وهيى دامغة@, ّجة فالشَّ ِدماغه@/ عظم ك«Ìت نفع@: باب من

معها@/

وقـيل اGامة ماغ@: الدِّ واُّم وُدمغ@/ أدمغة وا�مع الرأس@, حشو ماغ@: الدِّ ـ لسا
عن Xالِقحـف داخل ã| Zما الصافورة Ì»ك ْمغ@: والدَّ عليه@/ اXشـتملة الرقيقة لدة ßا�
ِدماغه@/ أصاب وَدَمغه@: ,@ َدمغيى وا�مع وَدميغ@, مدموغ فهو َدمْغاً@, يَدمَُغه دمَغه الدماغ@/
XعZ Ø ãع� حديث ã|و الداِمغة@/ وٕاdها ماغ@, الدِّ ّجة الشَّ بلغت Ø�ح شّجه َدمْغاً@: وَدمَغه
َدمْغاً َدمَغه يقال مهِلكها@/ أيى أ+باطيل@, XيجانGوا ا+ضطراب يشة Òا�@Z جيشات دامغ

دماغه@/ آXت َدمْغاً@: الشمُس ودمغته فقتله@/ ِدماغه أصاب ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا و]ناسبة الرأس@, ِقمَّة ع� الÍÉب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
ومبدًأ الرأس ã| أصً� لكونه الرأس@, bجمة وسط ã| اXّخ ع� الِدماغ يطلق اXفهوم
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والتعقّل@/ والنظر ØË¿والÍ½والب السمع للحواّس

وغ
ها: ماغ@والشّج@والك«Ìوإ+ه�ك@وإ+ي�م@والقتل ع�@الدِّ فٕاط�ق@الÍÉب
الÍÉب خصوصيّات باخت�ف ا¡قيـقة مفهوم وOتلف أ+صل@, مصاديق من @كلّها

وآثاره@/ وكيفيّته متعلّقه

قـابل ء ãÏ¾ كّل ورأس اXعـروف@, ا¤سـوس الرأس يعّم اXفهـوم هذا ٕاّن Øj
/@ ّ واXعنويى اXعروف@, ا¤سوس والÍÉب للÍÉب@,

/@١٨ . ٢١ ـ زاِهٌق ُهَو فٕاذا فَيْدَمُغه الباِطِل ع� با¡قِّ نَقِذُف َبل

وهـو متعلَّقه وكذلک ,@ ّ معنـويى أمر وهو وبا¡ّق القذف بطريق هنا فالÍÉب
وTوره@/ أع�ه وهو باعتباره@, ي�حظ الباطل ورأس الباطل@,

ٕا� ٕاشارًة وغ
ها@: وإ+عدام وا¤و وإ+زالة الÍÉب دون بالدمغ 
التعب وأمّا
ه ØUو الباطل Tور ع� ا¡ّق ÍÈب بطريق يكون با¡ّق@, وٕاه�@كه الباطل ٕازالة أّن
ظهوره بأصله@ومبدأ الباطل@وZحو فا¡ّق@يذهب]حور ظهوره@/ وأصل@وجوده@ورأس

وتظاهره@/

وإ+زالة ا�ÇGك ي�زم الرأس وأع� اXّخ ع� الشـديد الÍÉب أّن $O و+
بالكلّية@/ وا¤و

وٕاعـ�نه وٕاظـهاره ا¡ّق ٕابداء هو الّ�زم أّن يستفاد@: الكرZة ا+�ية هذه ومن
لنا وليس ا¡ّق@, بظهور بنفسه ويزول الباطل Zحق Ø�ح وتبيينه وتوضيحه وتفس
ه

عنه@/ وSيب نرّده j ونن¿Ìه ونبيّنه الباطل نُظهر أن

أّن $ÇO و+ فقط@/ ا¡ّق بظهور ويُدمَغ َحق ÔZ ا Ø̂ ٕا موضوع ّ أيى ã| باطل فكّل
مـن الوٌف اُزيَلْت وقد ,@Xالتحقيق@Z الكتاب هذا ã| اXلحوظ اXنظور هو اXعـ> هذا
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٢٦٩ دم

وتعي#اُ+صول ا¡قيقيّة ãæعاXا بتبي# وتأييده@, وقّوته sا Mول الباطلة ا+عEاضات
تغفل@/ ف� اXتعال@, العزيز sا ك�م ã| الواردة الكلFت ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دم@:

منه خرج التصحيح@: ع� أيضاً وَدمَياً َتِعَب@, باب من َدمًي رح Ôا� َ َدِميى ـ مصبا
دمها Oرج ã�ّلل دامية@: وشّجة والتشديد@/ بأ+لف ويتعّدي النقص@/ ع� دٍم فهو الدم@,
وجعلت الّ�م حذفت لكن َدمْيى الدم@: أصل ويقال الدامعة@/ فهيى سال فٕان و+@يسيل@,
واو أصله وقيل َدمَياِن@/ فيقال بالياء Ø<ويثoXا بفتح أ+صل وقيل ٕاعراب@/ حرف ÔoXا

َدماِن@/ يقال وقد دمواِن@/ يقال وGذا
ÒãÏßÈَر قالوا Fك الك«Ìة@, ¡ال يَدميى َ َدِميى قالوا ا Ø̂ وٕا َدمٌَو@, أصله الدم ـ صحا
مثل ّ وُدميى ع�ِدماء Nمع ٔ+@نّه ٌ َدمْيى أصله سيبويه@: وقال الرضوان@/ من وهو ×ÏÈَيْر
والذاهب لنظائره@, Uالفاً bعه كان وٕان فََعل أصله د@: Ú@Xا وقال /@ Ø ã�ُوظ وِظباء ã Ö�َظ
ِدمـاء@/ وا�مع ,@ ّ ُدمَيى دم 
وتصغ َدَميان@/ تثنيـته ã| قوGم عليـه والدليل الياء@, منه
َفِرَق مثل َدٍم@, فهو وُدميّاً َدماً يَدميى َ َدِميى ويقال@: /@ ّ َدمَويى شئت وٕان ّ َدميى ٕاليه والنسبة

َفِرٌق@/ فهو َفَرقاً َيفَرق

واحدة@, دمة مÇyا والقَطعة معروف@, الدم الليث@: قال ـ ٢١٦ . ١٤ الxذيب
:@qيGا ãèأ وعن دما@/ أ+صل غ
ه@: وقال يده@/ َدِمَيْت تقول ٔ+@نّک ٌ َدمَيى أصله وكأّن
بعÎÉم وقال ماء@/ الدِّ bعه ã|و مَياِن@, الدَّ تثنيته ã| بعÎÉم فقال حرف#@, ٕاËºع� الدم
وقـال /@ ٌ يََديى أصلها يٌَد ومثله َدمًي@, تَدميى يديى َدِمَيْت ت½Íيفـه@: ã| ويقال ماِن@/ الدَّ

أ+aر@/ الثياب@: من والُمَدمّي اXنقَّشة@/ الصsوالصورة مية الدُّ الليث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دم ٢٧٠

والتحقيق@:

اشتّقت ا Ø̂ ٕا الكلمة هذه وأّن بالدم@, التلّون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
أو مّس أو ã� بطَ وإ+طباق ãÏ¿الغ هو فzا أ+صل أّن مّر وقد مشّددًة@, الدّم كلمة من

دواء@/ أو ِصبغ من آخر@, ع� به يُط� ء ãÏ¾ كّل مام والدِّ غ
ه@,

واواً أو يـاًء التضعيف حرف يبدل وقد مشّدداً@, ّم الدَّ من مشتّق Uـفّفاً م فالدَّ
وقد البدن@, Ï¿يغ الدم فٕاّن ظاهر@, اXع> ã| والتناسب َميان@, والدَّ يَدميى َ َدِميى فيقال

به@/ منه عضو أو البدن يُط�ويُصبغ

/@ مِّ بالدَّ Ô Ö#الَع ا ßGF Ö Òt ِمن ُق ÒÌ¿َوت :@ Ø ãَذ�ÔGا قول عليه ويدّل

صيغة ع� ِع@ّية@, XدامZ @ @@@ من والصـفة ا�مع أّن أيضاً@: عليه ويدّل
قع@/ ã| Fك ماء@/ الدِّ سفّاح @= @XoدامZ

ّم@/ الدَّ مصاديق أحد من َدمًي@: يَدميى َ َدِميى مفهوم فيكون

وعدم ع�اللسان وجرياuا الكلمة ã|التخفيف هو إ+بدال@: ã| Ø ã Øالك� واñXان
اللغات@/ bيع ã| جاٍر ّ طبيعيى أمر وهذا التلّفظ@/ ã| ثقيلة @كوuا

/@١٧٣ . ٢ ـ م والدَّ اXيتَة َعَلْيكُم َم َحرَّ ا Ø̂ ٕا
أ@كله@/ م ُحرِّ ا ØW sا 
لغ اُهّل وما اò=ير و¡م والدم فاXيتة

م Ôzعل فأرَسلنا Òؤمن�[ لََک Lُن ا Òf wا ِلَتْسحَرنا آية ِمن به تأِتنا Fَمه َوقالوا
/@١٣٣ . ٧ ـ آياٍت م والدَّ فادَع والضَّ ل والُقمَّ راَد Ò;وا الطوفاَن

ماّدّية@: أسباب@ظاهرّية@ووسائل@ومقّدمات@وعلل داَر الدنيا ا¡ياة هذه @كانت ØXا
الروايات ã| Fك الظاهر@/ ã| وعللها أسباwا بٕاNاد اُ+مور هذه ٕاNاد يكون أن فالظاهر
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٢٧١ دنر

Øj القّمل@, Øj راد@, Òا� Øj الطوفان@, أثرها ã| ظهر Øj أيّام@, \انية مُطروا م Øuٕا ال¿Ìيفة@:
مستمّراً@/ أبداuم من الدم Rروج ابتلوا Øj الضفادع@,

ذلک حقيقة Iقّق ع� يتوقّف مصاديقه@: ع� عنوان كّل صدق أّن $O و+
وكيفيّة تكّوuا ٕا�ال¿Ìائط@واXقدمات@والعلل@وٕا�خصوصيّات و+ينظر العنوان@فzا@,

تكّونت@/ مقّدمة ّ وبأيى وسيلة ّ بأيى ووجودها@, Iقّقها
ع� وتكّونت اòارج ã| Iـّققت ٕاذا والنخـيل والعنب éوالل والعسل فالدم

ّ أيى ã|و ¾Ìط ّ وبأيى ومقّدمة سبب ّ وبأيى علّة ّ بأيى حقيقّية@, مصاديق فهيى حقائقها@:
ا+�خرة@/ ã| أو nالعا هذا ã| تكّونت@, مكان أو زمان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دنر@:

وأ¾Ìق@/ تٔ�َ+ٔ ٕاذا ف�ن: وجه ُدنِّر ويقولون الدينار, هيى كلمة@واحدة دنر: ـ مقا

فأبدل بالتضعيف ِدنّار أصله أّن الكتب ã| واÎ¿Xور معروف@, الدينار@: ـ مصبا
هو يقول وبعÎÉم :@
دنان فيقال أصله ٕا� ا�مع ã| يرّد وGذا للتخفيف@, علّة حرَف
دÇZاس ã| ثبتت Fك ا�مع ã| الياء لوجدت كذلک كان لو بأ@نّه مردود وهو فيعال@,
شـع
ة ونـصف شـع
ة وسبع# ٕاحدي وزان والدينار وديابيج@/ وديباج ودياميس

اXثقال@/ هو والدينار حبّة سا Ồ و حبّات ãæا\ الدانق أّن ع� بناء تقريباً@,

ودينار وأ¾Ìق@, تَٔ�ٔ+ ٕاذا الرجل وجُه ُدّنر الليث@: قال ـ ٩٣ . ١٤ الxذيب
مسـتدير سواد وَعجُزه مَتنيه ع� أ¾Îب اللون@: مَُدنَّر وِبرَذْون مÍÉوب@, أيى مَُدّنر
وقـال ش@/ Ò Ò@ال فوق نكت به الّذيى اòـيل من الُمَدّنر أبو@عبيد@: وقال ش}ة@/ Oالطه
مثل ,@
دنان ع� bع ولذلک ياًء@, النون# ٕاحدي فقلبت ِدنّار دينار أصل :@qيGأبو@ا
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كـ9ت ٕاذا@ مَُدّنر فهو الرجـل ُدنِّر ويقال@: دبّاج@/ أصله وديباج ِقّراط@, أصله ق
اط
دناِن
ه@/

ِدينارُيوس@, اليونانيّة الكلمة من دينار@: ـ ٣٦٩ . ٩ إ+س�ميّة اXعارف دائرة
Ëº+ٕا أّن ع� إ+س�م@/ ã| متداولة كانت ã�ّال الذهبيّة الُعْملَة وحدات من ٕاËºوحدة
الشام ã| علzا غلب قد الذهبيّة الُعملة أّن ٕا� يظهر Dف 
يش دينار Ø ãæياÌ»ال Ø ãèالعر
واستعملوها الذهبّية@الرومانيّة الُعملة هذه العرب وعرف فحسب@, XديناريوسZ@ ÔËº+ٕا
ع�الُعملَة عبداXلک أدخله الّذيى إ+ص�ح ع�أّن ا¤ّدثون أbع وقد إ+س�م@/ قبل
من ٤ . ٢٥ يزن الدينار أّن Sد Øj ومن الذهبّية@/ الُعملَة معيار Zّس n ,@ ه ٧٧ سنة
هو الذهبيّة بالُعملة Oتّص Dف دا_اً ال¿Ìق ã| عليه اXعّول وكان Xحبّة ٦٦Z ا�رامات

الرdيى وزنه عن كب
اً اخت�فاً@ الدينار وزن اختلف Øj ومن إ+dّية@, قيمxا + وزuا
يكون الرdيى الدينار أّن ع� ينّص ال¿Ìع زال وما ا�رامات@/ من ـ ٤ . ٢٥ وهو
ذ@كره الّذيى الدينار قيمة hتقو نلتمس ٕاذ وLن Xحبّة ٦٦Z ا�رامات من ٤ . ٢٥ وزنه
٤ . ٢٥ وزuا اòالص الذهب من قطعة نعّده أن دا_اً ا¡ال لتقتضينا العرب @كُتّاب

ذلک@/ Hالف قيمته أّن ع� ¼Íاحة نّص ٕاذا ٕاّ+ ا�رامات من

وقد به@, فيعرف ã|
الص ٕا�اXثقال ينسب قد الدينار ـ ٢٦ . ٢ الشيعة مستند
بـه ح ØÍ¼ Fك ,@ ã|
الص مثقال أرباع ث�ثة فهو أ+ّول@: ع� أمّا الدرهم@, ٕا� ينسب
الشّک عـنه نافياً أ+وزان ã| رسالته ã| ãÏ»ا£ل وا¤ّدث ã|الوا صاحب مyم bاعة
اXعمولة الذهب ع�هذه عرفاً الدينار ٕاط�ق ويثبته وغ
هم@, uايته ã| 
أ+ث وابن

ã| Ø
التـغ عـدم والظاهر /@ ã|
الصـ أرباع ث�ثة Fyم وكّل وإ+فر}@, الروم ب�د ã|
ما ع� ã|
الصـ اXثقال ٕاّن Øj أيضاً@/ ا+�ن مyا Iمـل ما هيى بل الروم مسكوكات
وتسع# ث�ثة تقريباً يساويى باعتباره اXدقق# من bعاً وأمرنا ووزنّاه مراراً اعت@ناه
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٢٧٣ دنر

وهو تقريباً@, سبع#حبّة ع�ذلک الدينار فيكون الشع
اXتوّسطات@, حبّات من حبّة
ٕاّن :@ ãæالثا ع� وأمّا حّبة@, سبع# فكان مراراً فأوزنّاه ,@ ّ الصنميى الذهب حبّات يطابق

درهم@/ راجع ـ درهم أسباع وث�ثة درهم الدينار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوزن جـهة مـن إ+س�م@, من أ+ّوليّة أ+زمنة ã| معيّناً نقداً كان الدينار أّن
واÇXثقال اف@, ØÍ½ال ]Çع> ـ
ف والصَّ ,@ Ø ã|
الصـ اÇXثقال أرباع ث�ثة وهو والقيمة@,
\انية يعادل ال¿Ìعيى اXثقال فيكون متوّسطاً@, صاً Ú ßa وع¿Ìين أربعة يعادل Ø ã|
الص

صاً@/ Øa Ì¿ع
من مأخوذاً أحدYا كون أو اللغت# ب# والتشابه عربّية@, كلمة الدينار ٕاّن Øjع� استعملت ٕاذا مستعربة@, ا Òuوكو اللغـة تلک دائرة من اòروج يوجب + ا+�خر
والتشابه واحد@, ٕا�أصل اللغات bيع مرجع فٕاّن وٕاّ+ اللغة@, تلک ã| ا�ارية القواعد
ا¢تار ع� ØDس و+ منه@, +بّد ا ØW Uتلفة وألسنة لغات أو لغة ã| اEXادفة الكلFت ب#

الذاتّية@/ من الد++ت قرب من

]ناسبة انðاعّية@, تكون أن فالظاهر اXاّدة@: هذه ã| اXستعملة اXشتقّات وغ
وأمّا واXَدّنر@, وجُهه@, ُدنِّر فيقال@: الذهب@ولونه@وصفائه@وقيمته@, ومفهوم الدينار مفهوم
ذلک@/

/@٧٥ . ٣ ـ ٕاليک ه ُيؤدِّ A بديناٍر تأَمنْه ٕان َمن م Ôyوِم
فـٕاّن الدرهم@: ع� اختياره وأمّا والنقود@/ الُعملة واحد فٕانّه بالدينار@: 
التعب
نـقد أقّل فالدينار أم#@/ شخص عند به يُؤمَن Ø�ح به يعت> + 
حق ء ãÏ¾ الدرهم
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æد ٢٧٤

ا+ستDن@/ مقام ã| يقع ما وأحقر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æد
Ø ãæالد ذلک ومن اXقاربة@, وهو بعض@, ع� بعضه يقاس واحد أصل :@æد ـ مقا
من Ø ãæ والدَّ /@ ّ ُدنياويى ٕالzا والنسبة ها@, لُدنوِّ نيا الدُّ يت Ødو يدنو@/ دنا من القريب@, وهو
أ+مرين: ودانيت@ب# واX=لة@/ @ّنه@قريب@اXأخذ +ٔ من@ذاك وهو الرجال@الضعيف@الدون@,
وهو َدناَءة@/ يدنُؤ َدنَُؤ وقد ٌء@, ãæد رجل يقال مهموز@/ الدون@, :@ Ø ãæ والدَّ /@Fyبي قاربت
صدره@, ع� انكباب @فيه الّذيى من@الرجال: وأ+دنأ قريب@اX=لة@/ ٔ+@نّه الباب@أيضاً, من
ِنـتاجها@/ دنا ٕاذا وغ
ها@: الفرُس وأدنت وسـطه من داٍن أع�ه ٔ+ّن الباب من وهو

ء@/ ãÏ¾ كّل أّول أيى Ø ãæَد æأد لقيته ويقال@: النقيصة@/ والدنّية@:

أرخيته@, :@Eالس وأدنيُت دان@, فهو قرب@, ُدنّواً@: يَدنو ٕاليه ودنا منه دنا ـ مصبا
قُرب مثل يدنُؤ ودنُؤ بفتحت#@, باGمز@, يدنَؤ ودنأ /@Fyبي قاربت ب#أ+مرين@: ودانيت
ودنا: /@ ãæد فهو دناوة@, غ
Yز, من Oفّف يدنو دنا @لغة@: ã|و ء@/ ãæد فهو دناءة, يقرب@,
للخسيس@/ وا¢فّف oللّئ اXهموز Nعل Fyبي يفرق مَن ومyم وخبث@, فعله لؤم ٕاذا

Óæُد وا�مع ها@, لُدنوِّ نيا الدُّ يت Ødو ,@ غ
يى وأدنيت ُدنّواً@, منه دنوت ـ صحا
,@ ّ ُدنـياويى ٕالzا والنسبة للسا@كن#@, الواو فحذفت ُدنٌو@, وأصله ,@ Ò@ُوالك الكُ@ي مثل
الدون@: ]ع> ء ãæ الدَّ وأمّا ودناوة@, قرباً ٕاّ+ منّا تزداد ما ويقال /@ ّ وُدنييى ّ ُدنيويى ويقال
ا¡ديث@: ã|و وخسي«Îا@/ صغ
ها يتّبع أيى تدنية اُ+مور ã| ã Øæليَُد ٕانّه ويقال fهموز@/
×æد أيى وتَدانَْوا قليً�@, قليً� ×æَد أيى ف�ن × Øæوتََد يليُكم@/ ا ØW كلوا أيى فدنّوا rأ@كل ٕاذا

بعض@/ من بعÎÉم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٧٥ æد

والتحقيق@:

وا+ÇLطاط التسفّل سـبيل ع� القرب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
@د�@/ ـ ماّدة ã| ذ@كرنا Fك معنويّاً@, أو ماديّاً


التعب لطف يظهر وwذا bيعها, استعFل@اXاّدة @موارد ã| فهذان@القيدان@منظوران
/@hالكر القرآن ã| مواردها ã| نظائرها دون wا

فقط@/ وا+Lطاط ]ع>التسفّل فهو @:@ مهموزاً الدنأ وأمّا

/@١٢ . ٤١ ـ صابيَح Ò[ نيا الدُّ Êَء Ú»ال َوَزيَّنا
ãالعا� الفضاء هيى الدنيا وال«Êء أ+رض@, nعا فوق والفضاء العلّو هيى ال«Êء

الطبقة وهذه Mواّسنا@, لنا اÎ¿Xودة ُرؤوسنا فوق ã�ّال الطبقة أيى أ+رض@, من القريب
تلک ã| أنف«Îا الكوا@كب كانت سواء ]صابيح@, زّينت قد ومنظر منّا ]رأي هيى ã�ّال

العالية@/ الطبقات ã| أو الطبقة

/@٦٤ .@٢٩ ـ َيوان Ò¡ ا يىَ ÒG ِخرة ÐAا الدار وٕانَّ َوَلعٌب ٌو Ö ÒG Aّٕا نيا الدُّ ا¡ياة هذه َوما
واقعة ã�ّال التالية ا¡ياة ويقابلها منّا@, القريبة اXاديّة ا¤دودة اXنحطّة ا¡ياة أيى
ـ ماّدة راجع ـ ا¡ـياة حقيقة وفzا وسيعة حقّـة ثابتة وهيى عyا@, ومتأّخرة بعدها

/@ ّ حيى

هيى nالعا حقيقة فٕاّن ا¡Çقيقة@, ٕا� ٕاشارة وأمثاله@: Ònالعا دون با¡ياة 
والتعب
من ضعيف ظهور فيه اXاّديى nالعـا وهذا وظهورات@, مراتب وللحياة ا¡ياة@, ظهور

نيا@/ الدُّ ا¡ياة : بـ ا¡قيقة@: هذه ٕا� ويشار ا¡ياة@,

نيا@, الدُّ َحياتكُم ã| تعا�@: بقوله الكرZة ا+�يات بعض ã| ما ا¡قيقة هذه ويؤيّد
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æد ٢٧٦

مورداً@/ ٦٧ ã| بالدنيا ا¡ياة اّتصفت وقد ـ نيا الدُّ َحياتنا Aّٕا

والدار وا¤يط Ònالعا ٕا�مطلق فzا فالنظر مورداً@, ٤٤ ã| مطلقة استعملت وقد
وأمثاGا@: وا¡ياة وا¤دودة

ِخرِة ÐAا ã|َو َحَسنَة نيا الدُّ ã| آِتنا رّبنا َعذاب@, ِخرة ÐAا ã|م ÒGو ٌ ِخزيى نيا الدُّ ã|م ÒG
وُحسَن نيا الدُّ ثواَب اُ< م Ô Òwفأثا ِخرة@, ÐAوا نيا الدُّ ã| م ÔGFأع َحِبَطْت ولِئَک فأُ َحَسَنة@,

ة@/ ِخَر ÐAا ã| Aَو نيا الدُّ ã| َدعوةٌ لَُه لَيَس ٕاليه ã8 َتدعونَ ا Ú̂ َأ@ جَرَم A ة@, اÐAخَر ثواِب

أيى رة@, اXتأخِّ ]ع> ا+�ِخرة فٕاّن ا+�خرة@, قبال ã| ذ@كرها اXعـ>@: هذا ويؤيّد
الثانية@/ التالية اXرتبة ã| الواقعة اXتحقِّقة

/@١٤٨ . ٣ ـ ِخَرة ÐAا ثواِب وُحسَن نيا الدُّ ثواَب ا< فآتاُهم

ٕا� الراجع أ+جر والثواب@: ا+�خرة@, ã|و الدنيا ã| الثواب أيى ظرفيّة إ+ضافة

ã| أجـَره وآتيناه ومثلها@: نيا@/ الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| َعذاٌب م Ô ÒG ية@: ا+� قبال ã| وهذا صاحبه@,
نيا@/ الدُّ

/@٥٩ . ٣٣ ـ ّن ß{َج[ِبي ِمن ّن Öz َعلَ Òُيدِن�
wا@/ ن ØEيتس Ø�ح ٕالzّن لَن ß=ُوي مyّن �بيَب Òا� يقّربن

/@٥٤ . ٥٥ ـ داٍن ß Öَت� نَّ Ò; ا Ò8وَج
/@٩٩ . ٦ ـ داِنية ِقنواٌن

/@٢٣ . ٦٩ ـ داِنية ُقطوُفها
ٕاليكم@/ نازلة منكم قريبة أيى

/@ ٨ . ٥٣ ـ × Òæأد أو ß Öَقوَس� قاَب فكاَن × Øَفَتَد� ×æَد Ú Ôj
sا من تقّرب Ø�ح نَفسه مقام وَحطَّ أ+نانيّة عن ل Ø=َوت التشّخص عن تَبّعَد أيى
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٢٧٧ دهر

د�@/ ـ ã| سبق ـ اXتعال العزيز
/@٥١ . ٣٣ ـ yّن أعيُ تََقرَّ أن ×æأد ذلَک

/@٥٩ . ٣٣ ـ يُعَرفَن أن ×æأد ذلَک
/@١٠٨ . ٥ ـ Îادِة Ú¿بال يأتوا أن ×æأد ذلَک

بال¿Îادة@/ ٕاتياuم جانب ٕا� ونازل اXوضوع هذا من قريب أيى

/@٦١ . ٢ ـ Ö	َخ ُهَو بالَّذيى ×æهوأد اّلذيى أَتْسَتْبِدلوَن
منه@/ وأحّط وأنزل æأد هو ]ا 
òا يبّدلون أيى

ا¤سـوس اÇXاّديى من أعّم اXاّدة@: من اXسـتفادين وال=ول القرب أّن فظهر
اXعقول@/ ّ واXعنويى

من أو يدّن@, َدّن من أمر فٕامّا الصحاح@: من السابق ا¡ديث ã| َدنّوا كلمة وأمّا
التدنية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهر@:

:@ أ+زهريى قال ك9@/ أو قلَّ الزمان هو وقيل أ+بد@, ع� يطلق الدهر@: ـ مصبا
ذلک@, من وأقلَّ السنة فصول من وع�الفصل الزمان@, ع� يطلق العرب عند والدهر
بالبعث@: يؤمن و+ الدهر بقدم يقول الّذيى الرجل وينسب كّلها@/ الدنيا ع�مّدة ويقع

قياس@/ 
غ ع� ّ ُدهريى فيقال هر الدَّ ٕا� نسب ٕاذا الُمِسّن والرجل /@ ّ َدْهريى

كّل ع� ãçيأ ٔ+@نّه دهراً@: الدهر يى Ødو والقهر@, الغلبـة وهو واحد أصل ـ مقا
أبو@عبيد@: فقال الدهر@, هو sا فٕاّن الدهر +@تَُسبّوا :@XصZ@ Ø ãالن� قول فأمّا ويغلبه@/ ء ãÏ¾
الدهـر@, علينا çوأ الدهر@, أباَدنا قالوا@: اXصائب أصابxم ٕاذا كانوا العرب أّن معناه
فعل + الدهر وأّن ثناؤه@, جّل sا هو ذلکwم يفعل الّذيى أّن :@XصZ sا رسوُل فأعلم
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دهر ٢٧٨

الدهر يكون أن قياساً Jتمل وقد رّبه@/ سّب قد فكأ@نّه ذلک فاعل سّب مَن وأّن له@,
الدهر, +@تسبّوا fع>ـ وِفطر@, َصْوم رجل يقال Fك الغلبة@, الفعل@وهو من مأخوذاً ÓÊºٕا
أبيد@/ أبد يقال Fك ,@
َده دهٌر ويقال أموركم@/ ع� ويغلبكم يقهركم الّذيى الغالب أيى
وهذا ,@ ã� ØY ما أيى كذا دهريى ما ويقولون wم@/ نزل أيى أمٌر َدَهَرهم الع#@: كتاب ã|و
هورة@: والدَّ َدهراً@/ تُسّمي fا اGّمة فأمّا به@/ دهريى أشغُل ما ومعناه ,@
التفس ã| توّسع

مَهواٍة@/ ã| وقذفه ء ãÏ¿ال bع
وع� انقضائه@, ٕا� وجوده مبدأ من nالعا ÇXّدة Ëºٕا أ+صل ã| هر@: الدَّ ـ مفر
كث
ة@, مّدة كّل عن به Ø@يع Øj هر@, الدَّ ِمَن Õنسانح�Aَٕع�ا ×çَهلأ تعا�@: قوله ذلک
مـّدة ُف�ن@: وَدْهر والكث
ة@, القليلة اÇXّدة ع� يقع الزمان فٕاّن الزمان@, خ�ف وهو
فـ�ناً َدَهَر ويقال بكذا@/ دهريى ما فقيل ا¡ياة@, مّدة الباقية للعادة 
واسـتع حياته@,
َدْهَدَرًة@, َدْهَدَره وقيل@: مصدر@, هاهنا ْهر فالدَّ اòليل@, حكاه به@, نزلت أيى دهراً نائبة
ٕاّن معناه@: قيل قد هر@, الدَّ هو sا فٕاّن هَر الدَّ تَُسبّوا + :@XعZ وقوله /@
وَده داِهر وَدْهٌر

الّذيى r َسبَبْ فٕاذا والَمساءة@, والَمسّرة ØÌ¿وال 
òا من الدهر ٕا� يضاف ما فاعل sا
ذلک@/ تعا�عن سَببتموه@, فقد ذلک فاعل sا أّن تعتقدون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وما الزمان من Zتّد ما Vموعة هو والكلمة@: اXاّدة هذه ã| الواحد أ+صل أّن
ٕا� واÇòلقة الزمـان بـدء من يكون إ+ط�ق عند اÇXع> وهذا الكائنات@, من فzا

ف�ن@/ َدهُر فيقال@: Vازاً@, مyا Wتّد ع�مقدار بالقرائن ويطلق آخرها@,

وغ
ها@/ وأ+بَد واXّدة الزمان وب# بيyا الفارق هو اXع> وهذا
ا¡وادث فينسـبون ـ@ الّدهـُر Aّٕا ِلُكنا Ôv َوما ـ الكـفّار يقول ا+عتبار وwذا
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٢٧٩ دهر

وأمثاGا@: أ+بديّة امتداده@أو أو هو الزمان@من@حيث وأمّا الدهر, وا�ريانات@الواقعة@ٕا�

ã�ّال أ+عراض ومن اعتـباريّة معاٍن ا Øuفٕا ا¡ـوادث@, ã| مؤثّرة تكون ٔ+ن تصلح +
أنف«Îا@/ ã| Gا +@وجود

مؤّثر + الّذيى اXتعال sٕا�ا يتوّجهون م Øuفٕا :@sا هو الدهر فٕاّن ـ ا�ملة وأمّا

ّ وا¡يى اXؤثِّرة والقـدرة ,@ ّ لفظيى فا+خت�ف هـر@, بالدَّ عنه ون Ø@ويع هو@, ٕاّ+ Ònالعا ã|
ونظم وقدرتـه@, رaته من ظهور هر والدَّ اXتعال@, العزيز sا هو ّ أ+بديى ا¤يط ßnالعا

وتدب
ه@/ علمه من أثر nالعا
ÏÉع�مقت تعا�مفهوماً للرّب ويتعقّل يَتصّور إ+نسان أفراد من فرد كّل نعم
Tجوباً@, أو جاهً� أو عارفاً أو كان عاXاً ونورانّيته@, معرفته سعة وع� وٕادرا@كه فهمه
و+ ويري@, يشاهد ما ٕاّ+ يتعقّل ف� با¡ّق@: وكافراً نوره عن بالكليّة Tجوباً كان fن
والقدمة العجيب والنظم وإ+حاطة العظمة من يEُاءي ما ٕا� ٕاّ+ ونظره فكره يصل

به@/ وكافراً فوقه ØFع غفلة للدهر@, والثبوت

الزمان هو الدهر أّن Fyبي والفرق الدهر@: عن آخر 
تعب اXطلقة الطبيعة ٕاّن Øj
الزمان ã|@نّظمةXا اXوجودة التكوينيّات هيى والطبيعة التكوينيّات@, من ما@فيه مع اXمتّد

التكوينيّات@/ ٕا� الطبيعة ã| أ+ّول فالنظر اXمتّد@,
أيضاً@/ الطبيعيّة عنوان الدهرّية@: ع� يطلق اللحاظ وwذا

والتـلّون وا+خـت�ف Ø
التـغـ من يEاءي وما بالنظم علzم@: نسـتدّل وLن
/@ ّ حيى مريد قادر nعا خالق ع� قطعيّة د+لة تدّل فهيى الطبيعة@, ã| اXنتظم اXتناسب

ناقص@/ 
تفس ونظائرYا@: وأ+بد بالزمان الدهر 
تفس أّن فظهر

اXفهوم وهذا انðاعيّاً ا+شتقاق يكون أن فالظاهر والغلبة@: القهر مفهوم وأمّا
وٕاحاطته@/ وسلطانه الدهر حكومة من اXتفاهم هو
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دهق ٢٨٠

/@١ . ٧٦ ـ َمذكوراً َشيئاً يكُن Òn الَدهر ِمَن Õِح� َع�اAٕنساِن ×çَهلأ

يدّل القيد فهذا /@ ّ أ+بديى ا¤يط اXمتّد هر الدَّ مطلق من Tدود Ø#مع مقدار أيى
للتقرير@/ وا+ستفهام ,@ Ø#مع 
غ وكونه الدهر امتداد ع�

. ٤٥ ـ ْهـُر الدَّ Aّٕا ِلُكنا Ôv َوما ييى ÒLو ^وُت نيا الدُّ َحياُتنا Aّٕا ِهيىَ ما َوقاُلوا
/@٢٤

م Øuوٕا ا¤سوسة@, القريبة النازلة اXاّدية الدنيا ا¡ياة عن ٕادرا@كهم يتجاوز + فهم
ØFعـ غافل# هر@, الدَّ ٕا� ا¡ياة هذه ã| 
التأث وينسبون ِخرة@, ا+� ا¡ياة عن لغافلون

/@oا¡ك العزيز من وراءه وعّمن فوقه

َيُظّنون@/ Aّٕا ُهم ٕاْن ِعلٍْم ِمن لَِک بذى م Ô ÒG وما قوGم@: تعا�عن وأجاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهق@:

اÇXاَء@: وأدهقت Wتِلئة@/ أيى ِدهـاق@, وكأس مt�ٔا@, الكأَس@: أدهقت ـ صحا
وهو العذاب@, من ÍÈب بالتحريک@: َهق الدَّ أبو@عمرو@: قال شـديداً@/ ٕافراغاً أفرغته
َدْهَدقته@/ وكذلک وقطعته, ك«Ìته َء: ãÏ¿دهقت@ال : Ø ãèقال@ابن@أ+عرا بالفارسّية@اشكنجه@/

الكأس@: أدهقت يقال واضطراب@/ وذهاب ء يى ÒVو ع�@امت�ء يدّل دهق@: ـ مقا
وتَسفُل َمّرة تعلو الِقدر ã| الكب
ة البَضعة َدَوران ْهَدقة@: والدَّ ِدهاقاً@/ وكأساً ـ مt�ٔا

اُخري@/

وأدَهَقه@: اXاَء وَدَهق الشّد@, متابعة أيضاً@: ْهق والدَّ ْغط@/ الضَّ شّدة ْهق@: الدَّ ـ لسا
وخفياً Zُمزاً+ اقاً ÔT وَعلَقًة ِدهاقاً نُطفًة :@XرضZ Ø ãع� حديث ã|و شديداً@/ ٕافراغاً أفرَغه
الكأَس@: وأدَهَق أ+ضداد@, من فهو َشديداً@, ٕافراغاً اُفِرَغْت قد نُطفة أيى ,@Xالصور فzا
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٢٨١ دهق

ع� متتاِبعـة ِدهاقاً@: ـ قـوله مع> وقيل Wتِلئـة@/ مEعة ِدهاق@: وكأس مٔ�ها@/ شّد
:@
التذك لفظ ولفظه هاق اُن4بالدِّ الكأس@وهيى صفxم وأمّا ِسيده@: ابن وقال شاربzا@/
ودهق ٕادهاق@/ مَوضع موضوع وهو به وصف مصدر أ@نّه ã<أع ورضاً@, عدٍل باب fن
واّدهقِت الساق@/ Fw ُيغمز خشبتان َهق@: والدَّ صدراً@/ منه ãæأعطا َدْهقًة@: اXال من ã�
العذاب@/ من ÍÈب هق@: والدَّ ك9ة@/ مع بعض ã| ودخل@بعÎÉا ا Ôwت�ز اشتّد ا¡جارة@:

ِدهاق@: وماء شديداً@, َغْمزاً غمزه ٕاذا ِدهاقاً َيدهقُه َدَهقه ـ ٢٩٥ . ٢ ـ ا�مهرة
وَمدهوق@/ ُمدَهق فهو دهقته@أيضاً, أفرغته@ٕافراغاً,@وقالوا ٕاذا ٕادهاقاً وأدهقُت@اXاَء ,
@كث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا آثار ومن ا¡ّد@, ع� زائداً التحميل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
والتعذيب الشديد@, وإ+فراغ ا+مت�ء@, ã| الشّدة مصاديقه@: ومن والغمز@, الضغط اXع>
وشـّدة القطع@, وكذلک والضغط@, الزايد التحميل أثر ã| Ì»والك ا¡ّد@, فوق اòاّص
wا ã�ّال واòشبة الضغط@, يوجب مورد ã| ا¡ّد فوق والك9ة ا¡جارة@, ã| الت�زب

الغمز@/ Jصل
والدلک@: والدفـع والدّع الدفـق وأمّـا والغمز@/ الضغط وب# بيyا الفرق فظهر

دلک@/ ـ ماّدة فراجع

قع@: ـ ã| ما اXع>@: هذا أصالة ع� ويدّل

Zشدة َتوّتر كثافة@, َضْغط@, = Xِدحاق Zِدَحق@, ,@
ٕا@كراه@/ ÍÈورة@, حاجة@, بؤس@, فقر@, ,@Xتعّلق

/@٣٥ . ٧٨ ـ ِكّذاباً Aَو َلغواً فzا@ َيسَمُعوَن A ِدهاقاً وكأساً

ٕا� مضافاً ا+ستمرار@, ع� ليدّل اXفاعلة من أو ا£ّرد من ٕامّا مصدر هاق الدِّ
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دهم ٢٨٢

ع� زائداً ا+مت�ء هو والِدهاق الوصف@, مورد ã| اXصدر ٕاط�ق من اXفهومة اXبالغة
Ìºشارشدن@/ لَ@يز@, ـ بكلمة الفارسيّة اللغة ã| عنه Ø@ويع الكأس@, ã| ا¡ّد

با¤بّة اXشعر للشارب# اللذيذ اòمر كأس ٕا� ٕاشارة الكأس يكون أن وZكن
ّية@/ ×G+ٕا وا�ذبة

َمع�@/ ِمن بكأٍس م Öz َعلَ ُيطاُف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهم@:

الظَّ�م فيستويى يتفّرع Øj َظ�م@, ã| ء ãÏ¿ال ِغشيان ع� يدّل أصل دهم@: ـ مقا
اء ÖY تصغ
الدَّ ء: ÖDَه والدُّ السواد@/ Yة@: والدُّ طائفة@/ أيى دهٌم@ِمن@اللّيل@, يقال@مرَّ وغ
ه,
الزرع@, وادهامَّ /@
الكث العدد هم@: الدَّ الباب ومن ٕ+ظ�مها@/ بذلک يت Ød الداهية@, وهيى

ã| سوداواِن أيى ُمدهامّتاِن@, :@ Ö#َا�نّت صفة ã| ثناؤه جّل sا قال ِريّاً@/ السواد ع�ه ٕاذا
الِقدر/ Yاء: والدَّ م/ Öxَغشي يل@تدYهم@ٕاذا Òòم@اx ÒYوَد @واÍÉÔòة/ ّ يى وذلک@للرِّ @الع#, رأيى

فاَجأهم@/ َنَفع@: باب من لغة ã|و َتِعَب@, باب من هم ÒYيَْد أ+مر هم Ò ßYَد ـ مصبا
بياضه@, ذهب Ø�ح ورقتُه اشتّدت ٕاذا َدYاء@: وناقة أدهم@, 
وبع أدهم@, فرس ويقال

مرة@/ Ô¡ا خالصة اء@: ÖYَد وشاة

واْدهامَّ شديدة@, ُدYة وبه أ+سود@, أ+دهم@: الليث@: قال ـ ٢٢٤ . ٦ الxذيب
الزّجاج@: وقال /@ ّ يى الرِّ من السواد ٕا� َخÍÖÉاوان ُمدهامّتاِن@: ã| الفّراء@: وقال الزرُع@/
الكث
ة@/ ا�Fعة ْهم@: والدَّ السواد@/ ٕا� يÍÉب أن وِريّه ِخصبه فBَم ÍÒÉأخ نبت @كّل
يل@: Ò Ôc ابن قال فاِشياً@/ َغِشـzم ٕاذا أمر@: ودYهم bاعـًة@/ ]ّرٍة جاءونا دYونا@: وقد

النار@/ ا Öx ÒYد وقد القُدور من وداء السَّ اء@: ÖY الدَّ
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٢٨٣ دهم

/@ Ú¶َد َكثَّف@, ,@ ÒÍ½َع َكَبس@, َضَغط@, ـ@ @XداَحمZ ـ قع

َضْغط@/ كثافة@, ـ@ @XَدَحْمZ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا+لتـفاف هو Ø¶والتد والتكاثف@, Ø¶التد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
والغشيان@/ وا+شتداد والك9ة والظلمة السواد أ+صل@: هذا لوازم ومن والتداخل@/

هذه من كّل ã| ي�حظ أن و+زم أ+صل@, مصاديق من كلّها اXذكورة ãæعاXفا
,@ ãæعاXا تلک مطلق مورد ã| اXاّدة ٕاط�ق يصّح ف� والتكاثف@, التدّهم قيد oفاهXا

وهكذا@/ اXطلقة@, والظلمة اXطلق @كالسواد

Ø¶التد مفهوم@أ+صل@أيى ã| الظلمة@داخً� أو أيضاً السواد قيد يكون أن و+@يبعد
الظَّ�م@/ ٕا� والتكاثف

الغشـيان@, الغـلظة@, الظلمة@, التكاثف@, ,@ Ø¶التد ـ مواّد وب# بيyا الفرق فظهر
وغ
ها@/ الك9ة@, السواد@, ا+لتفاف@,

والدقع@: والدّق والد¶ والدفع والدّع والدهق والدفق والدلک الدهم و+@O$أّن
واXرس@/ الضغط مفهوم Nمعها

/@٦٤ . ٥٥ ـ@ تان@ ُمدهامَّ بان ُتكذِّ ا Ôg َربّ آAِء ّ فبأيى تاِن َجنَّ F ßuُدو وِمن

ُ+مور@: الصيغة وwذه الكلمة wذه 
التعب

بأ+شجار@/ ß#ملتفّت ا�نّتَ#@: كون ٕا� لٕ�شارة ـ ١

ا�البة@/ النباتات ك9ة من ß#متكاثفت Fuكو وٕا� ـ ٢

الظَّ�م@/ ٕا� تÍÉب ونضارة طراوة ãçذوا خÍÉاوين Fuكو وٕا� ـ ٣
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دهن ٢٨٤

ا+فعي�ل باب فٕاّن والصفات@, اòصوصيّات هذه ã| والgال الشّدة وٕا� ـ ٤
والتأ@كيد@/ للمبالغة

اXصداق يشمل عاّم مفهوم ا�ّنة@: ã| والنضارة ا+لتفاف ]ع> ا+دهDم ٕاّن Øj
اXدهامّت#: هات#@ا�نّت# من من@أن@يراد ف�@مانع , Ø ãæالروحا ّ اXعنويى @واXصداق ّ اXاّديى
الظاهرّية@/ @ندركها@ونصّورها@wذه@ا¡واّس ã�ّهذه@ا�ّنة@ال ما@وراء أو , Ø ãæصداق@الروحاXا
وج�له@, عظمته أيى الرّب مقام من باòوف أ+ولي# ا�نّت# ã| 
التعب ولكن
الدون فٕاّن ا�«Êنيّان@, Yا اُ+خري# أّن ع� يدّل :@Fuدو ومن بكلمة اُ+خري# ã|و

ء@/ سيجيى Fك والتسفّل الغ
يّة ع� يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهن@:

زيٍت من به يُدهَن ما هن@: والدُّ قتل@, باب من َدهناً وغ
ه عر الشَّ َدَهنت ـ مصبا
وداهََن@: أفعَل ع� وأدهََن هن@/ بالدُّ Øتط� افتعل@: ع� هََن وادَّ ِدهان@, وbعه وغ
ه@,
جاءت ã�ّال النوادر من وهو هن@, الدُّ فيه عل ÔN ما والُمدُهن@: ة@/ Ò¡صاXوا اXساXة وهيى

/@Ì»الك وقياسه ,@ ØËÉبال
ويقال هن@, الدُّ ذلک من وِقّلة@/ Îولة Ôºو لِ# ع� يدّل واحد أصل دهن@: ـ مقا
هان@/ كالدِّ َفكانت@َوردةً@ عّز@وجّل@: sا قال ـ به ما@يُدهَن هان: والدِّ َدهناً@/ دَهنته@أدُهنه
ومن خفيفاً@/ ÍÈباً wا ÍÈبه ٕاذا َدْهناً@: بالعصا دهنه ويقال الزيت@, ُدردٔي هو قالوا
XخادعتـهZ واَريْته ٕاذا الرجل@: داهنت اXصـانعة@, وهيى اXداهنة من إ+دهان@, الباب
ُيدهـنه فهو ذلک فعـل ٕاذا كأ@نّـه البـاب من وهو له@, ُتضمر ما خ�ف له وأظهرَت
والَده#@: فيدِهنون@/ ُتدهُن لَو وا َودُّ ومنه@: َغششت@, ٕادهاناً@: وأدهنُت منه@/ ويسكّن
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٢٨٥ دهن

العرب@/ من ّ حيى وُدهن@: يسـ
اً@/ بَّ�ً بلَّها أ+رَض@: اXطـر وَدهَن ّر@/ الدَّ القليلة الناقة
موضع@/ هناء@: والدَّ

فكانتوَردةً ـ ومنه أ+aر, Xلد ßا�Z@hأ+د هان: والدِّ معروف@/ هن@: الدُّ ـ صحا
هان والدِّ واُ+ن4وردة@/ َورد@, فرس قوGم من ,@hكأ+د aراء صارت أيى هان@, @كالدِّ
وقـوم هن@/ بالدُّ Øتط� ٕاذا هن@: وادَّ هو وتَدهَّن هان@, بالدِّ دهنته يقال ُدهن@, bع أيضاً

النَِّعم@/ آثار علzم مَُدهَّنون@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هن@, الدُّ مصاديقه@: ومن واللطافة@, اللينة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
اXصا¡ـة Gا ويقال الك�م@, ã| ا�Xطفة ومyا اللـطافة@, من اُ+و� اXرتبـة ã| وهو
وحسن جنسه لطافة جهة من اللطيف Ø#الل أ+aر@, hأ+د ومyا واXصانعة@, واXداهنة
اللطيف@, اÇòفيف اXطر نزول ومyا ,@ Ø#الل والتأديب اòفيف الÍÉب ومyا دباغته@,
اللـطف مورد ã| عل ÔN من والُمَدهَّن ه#@, الدَّ لصاحبه ويقال وليـنه ّر الدَّ قلّة ومyا

واللينة@/ للمرaة مشموً+ ويكون

جهة ٕا� إ+دهان@: ã|و الفعل@, حدوث أصل ٕا� مصدراً هن الدَّ ã| النظر ٕاّن Øj
ã|و به@, اXفعول ٕا� وتعلّقه وقوعه جهة ٕا� التده#@: ã|و الفاعل@, من ا¡دث صدور

ا¡دث@/ استدامة ٕا� اXداهنة@:
اÇXواّد ã| Fكـ والضـغط الدلک من ما شيئاً أيضاً هن الدَّ ماّدة ã| أّن $O@+و

الدلک@/ الدقع@, الدهق@, الدهم@, ـ لفظاً مyا القريبة

/@٩ . ٦٨ ـ فُيدِهنون ُتدِهُن لو َوّدوا Òكّذب�Xا ُتِطع َف[

وتEَك ٕالzم@, بالنسبة والفعل القول ã|الل#واللطف منک يكون أن Jبّون أيى
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دهن ٢٨٦

ويداهنون@/ ي�_ون Ø�ح والعداوة@, واòشونة الشديد ا�òف

/@٢٠ . ٢٣ ـ هن بالدُّ َتنبُت َسْيناَء طور ِمن رُج ÒH ةً وَشجَر

الزيت وُدهن للتعدية@, والباء تُنِبتُه أو بالدهن@, م�بساً نباتاً الشجرة َتنبت أيى
لٔ�صل@/ ا�ليّة اXصاديق من هن والدُّ بالضغط@/ أو بالطّبخ الزيتون أ\ار من يؤخذ

ـ ُمدِهنون Ôrأن ديِث Ò¡ ا ذا ß{أف Ò� ÒXالعا َربِّ ِمن Zيٌل تَ رون ـَطهَّ ÔX ا Aّٕا ُه سُّ ÒZ A
/@@٥٦@.@٨١

وتُظهرون نزول@القرآن, بالنسبة@ٕا� ودهن@وتسا� @لينة ã|@ُتداهنون@وتكونون@ أيى
وٕايقان@/ عقيدة لكم وليس والقبول الوفاق

/@٣٧ . ٥٥ ـ هاِن @@كالدِّ وَردةً َفكاَنت Êُء Ú»ال ِت انشقَّ فٕاذا

اXتشتّتة اXتفّرقة ال«Êء أّن يراد والَوردة@من@الورود@/ ا+نشقاق@التفّرق@والتشّعب@/
الورد@/ راجع ـ@ هان كالدِّ وليّنة م�Zة وتكون أ+رض ع� وترد وت«Ìيى Qريى قد

عـند ب# للمكذِّ وتصّدَعها Ú ãæالروحا ال«Êء انشقاَق اXراد@: يكون أن و+@يبعد
أو ÓDنع جانبه ٕا� nالعا تلک لطف وÌºيان وظهوَرها ال«Êء آثاِر ã̂ وترا بعده أو اXوت
أبواwا, ومغلقة ومسدودة مستورة وا+�خرة الدنيا@, ã| Tجوب إ+نسان فٕاّن ,@ ÓDجح

َفكاَنتأبواباً@/ Êُء@ Ú»ال وُفِتَحْت ـ@ باXوت وتفتح

وأمّا نف«Îا@/ ã| الذاتيّـة واللينـة اللـطافة ع� يـدّ+ن هان والدِّ هن الدُّ ٕاّن Øj
ا�هة وwذه والتظاهر@/ والتكلّف التصنّع ع� فيدّل ُدهن@, ذا ء ãÏ¾ جعل فهو إ+دهان

ُمدِهنون@/ ُيدِهنون@, ُتدِهن@, ـ بقوله الكرZت# ا+�يت# ã| Ø@ع قد

عـ� فيدّل كالقـتال@, اXفاَعلة من مصـدراً يكون أن يبعـد ف� هان@: الدِّ وأمّا
والواردات@/ اXداهنة وٕادامة ا+ستمرار
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٢٨٧ دهي

وقـد هن@, الدُّ هو أ+ج� مصداقها فٕاّن مواردها@: ã| اXاّدة wذه 
التعـب وأمّا
والتلي#ما والنفوذ وال«Ìيان اللطافة من ففzا ]فهومه@, اXذكورة ãæعاXا ã}با بت ßÌ¾ اُ

غ
ها@/ ã|ليس

القـيد وÇwذا واللـينة@, اللطافة شّدة ع� تدّل اXاّدة هذه ٕاّن فقل@: شئت وٕان
نظائرYا@/ وعن Fyع تفEق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهي@:

ٕاذا يَْدهاه@: أ+مر َدهاه من فاعل Ëºٕا وهيى والنازلة@, النائبة الداهية@: ـ مصبا
ّكيت@/ السِّ ابن عن ودهواء@, َدْهياء وداهية به@/ نزل

ما أيى دهاه@, ما يقال ,@ ØÌ»ي + ]ا ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ٕاصابة ع� يدّل دهي@: ـ مقا
mعـظا من إ+نسان أصاب ما الدهر@: وَدواهيى يسوء@/ Dف ٕاّ+ ذلک يقال + أصابه@,
ما برأيه ُيصيب ٔ+@نّه الباب@, من وهو /@ الرأيى وَجودة Xالفطنة@Z النُّكر :@ ُ ْهيى والدَّ نَُوبه@/

يريده@/

oعـظ من الناَس ُيصيب ما الدهر@: ودواهيى العظيـم@/ أ+مر الداهية@: ـ صحا
ÇWدود هاء والدَّ /@ هيى الدَّ Ø#ب داهية@: رجل يقال ,@ الرأيى وجودة النُّكر :@ ْهيى والدَّ نَُوبه@/

أصابک@/ ما َدهاك@: وما َدهياواِن@/ وYا الواو@, من + الياء من منقلبة فيه واGمزة
َدهاًء@وَدهاَءة@وَدْهياً, َيدهي@ويدهو @ف�ن َدِهيى وقد العقل, هاء@: والدَّ ْهو الدَّ ـ لسا
َدهًي@, َ وَدِهيى وُدَهواء@, أدهياء قوم من ٌّ َدِهيى فهو َدهاَءة وَدُهَو ُدهاة@, قوم من داٍه فهو
قـوم من قال داٍه@, قال@: Çfن وَدٍه@, ٌّ وَدِهيى لَداٍه ٕانّه ـ الxذيب /@ Ò#َده قوم من َدٍه فهو
مثل Ò#َده قوم من قال َدٍه@, قال ومن أدهياء@/ قوم من قال :@ ّ َدِهيى قال@: ومن ُدهاة@/

ã| لغتان :@ ْهيى والدَّ ْهو الدَّ داهياً@/ وجده وأدهاه@: هاء@/ ٕا�الدَّ نسبه َدْهواً@: وَدهاه َعم#@,
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دهي ٢٨٨

إ+رب@/ هاء@: والدَّ ْهيى الدَّ ِسيده@: ابن /@ ٌّ وَمدهيى َمدُهّو فهو ودهيُته@, دهوته يقال هاء@/ بصـ
الدَّ منَكر أيى داهية رجل الxذيب@: ã|و عاقل@/ للمبالغة@: اGاء وداهية@, داٍه ورجل
wا@/ بالغـوا@ هـواء الدَّ الداهية هيى وقوGم@: /@oالعظـ اXنَكر أ+مر والداهية@: باُ+مور@/
وجه من ُمنَكر من أصابک ما وكّل أصـابک@/ ما أيى دهاك ما تقول هاء@/ الدَّ واXصدر

َدهياً@/ دهاك فقد اXأمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ريان خ�ف ع� oعظ أمر حدوث هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
خـ�ف وع� ا+حتيال سـبيل ع� حادث Iّول فقل شـئت وٕان اXتوقَّع@, ّ الطبيعيى
يظهر Mيث الرأيى ã| واXكر وا+حتيال النُّكر أ+صل@: هذا مصاديق ومن ا+عتدال@/
ا+عتدال عن خارجة خارقة وحادثة Iّول حدوث ومyا اòارج@, ã| وJدث أثره

النَُّوب@/ من إ+نسان يصيب وما الواردة واXصائب العظيمة والنازلة @كالنائبة

بل للFّدة@, ]فاهoحقيقيّة بٕاط�قها فليست ا�ّيد@: والرأيى والبصائر العقل وأمّا
والنكر@/ ا+حتيال بقيد

مأخوذ العظمة@والشّدة أّن@قيد والنائبة@: اXاّدة@وا+حتيال@واXكر ب#هذه فالفرق
ٕا� ينسب أن من أعّم الدهيى ٕاّن وأيضاً اòارج@, ã| 
والتأث الظهور وي�زمها فzا@,

آخر@/ أمر ٕا� أو ٕانسان

/@٤٦ . ٥٤ ـ وأمرُّ أدهيى والّساَعة َموِعُدُهم الّساَعُة َبل

الناس@/ ٕا� متوّجهة خارقة واردة شديدة ونائبة نازلة عظيمة حادثة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٨٩ داود

داود@:

تـولّد vودا@, سبط من يَّسا ابن وهو ا¤بوب@, أيى داُود@: ـ اXقّدس القاموس
زبوره@, ã| الروحانيّة حياتَه َذ@َكر وقد اللَّحم@, ببيت اXي�د قبل ١٠٣٣ سنة من قريباً
ٕاÌºائـيل@, مـلِک Xطالوت Zوهو شاُءول مقام ليقوم السـلطنة@, Xقام sا اختاره وقد
جبل ã| وُدفن سنًة@, وسبعون ٕاحدي عمره مÏÉمن وقد ã Ø|وتُو سنًة@, أربع# ومَلََک

داُود@/ بلدة من Îيون Ò¼
سـبعة سابَع وكان ٕايشا@, بن داشود ٕا¾Êويل@, بعد sا استَخلف Øj ـ اXعارف
¾Ìط وكان طالوت@, ابنَة تزّوج وكان أبيه@, ع� َيرعي وكان أصغرهم@, وهو له ٕاخوة
حنان بن أوِريّا امرأَة تزّوج Øj ٕابشالوم@, له فولَدت جالوت@, قتَل ان ع�طالوت ذلک

داود@/ بن سلDن له فولَدت قُتل@, أن بعد

ُثـلَث جالوت ٕا� Oرج Xن وجعل الناَس طالوت وندب ـ ٣٢ . ١ اXروج
جالوت فخّر ]ق�ع@, رماه �Uته@, ã| كان Mجر فقتله داود ف@ز ابنته@, ويðوَج مُلكه
من تقّدم ]ا لداود ã$َي أن وأèطالوت داود@/ ِذ@كر sا ورفع جالوَت@/ داوُد وَقَتَل ميّتاًـ
وثلث XراجòاZ باية ßا� ُثلث ٕاليه وسلّم ابنته زّوجه ٕاليه الناس ميل رأي ØFفل ¾Ìطه@,
ع¿Ìين طالوت مّدة وكانت داود@, ٕا� ٕاÌºائيل بنو وانقادت النـاس@, وثلث ا¡كم

Ò
والطَّـ ا�باَل وسّخر روع الدُّ منه فعمل ا¡ـديد@, لداود وجّل عّز sُا وأ+َن سنة@,
بـيتاً داود وب> سـورة@, ومائة `س# بالع@انيّة الزبور عليه sا وأنزل له@, يُسبِّحن
,@ ه ٣٣٢ سنة وهو هذا لوقتنا ã}البا البيت وهو اXقّدس@, بيت وهيى oباُورشل للعبادة

الوقت@/ هذا ã| أع�منه اXقّدس بيت ã|ليس داود@, ]حراب يُدعي

رأيُت قد ذا هو وقال الِغلFن من واحد فأجاَب ـ ١٨ . ١٦ أ+ّول َصموئيل
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داود ٢٩٠

ورجٌل وفصيٌح حرب ورجُل بأٍس َجبّاُر وهو الÍÉب سن ÔM ٍّ ¡ميى البيِت ×Ï Ø»َلي ٕابناً
مع الّذيى ٕابنَک داوَد Ú ãٕا� أرِسْل يقول ÏÚ»َٕا�ي ُرُسً� شاُول فأرسل معه@, والرّب bيل
فأرسل ِس�ح@, حامَل له وكان جّداً@, فأحبّه ٕا�شاُوَل@ووقف@أمامه داود فجاء ///@sالغ
الروح جاء عندما وكان ,@ Ø ã<َعي ã| نعمة وجد ٔ+@نّه أماميى داود ليقَف ÏÚ»َي ٕا� شاُول

بيده@/ وÍÈب العود أخذ داود أّن شاُول ع� sا قبل من

وتكـلّموا ون Ö@َح داود ٕا� ٕاÌºائيل أسباط bيُع وجاء ـ ٥ ãæالثا َصموئيل
علينا مَِلكاً شاُول كان ح# قبله وما أمس ومنذ Lن@, و¡مک عظمک ذا هو قائل#
ٕاÌºائيل ãَشع� َترعي أنت الرّب لک قال وقد ٕاÌºائيل@, وتُدِخل رج ÔH أنت كنَت قد
ومَلَک مَلَک@, ح# سنة ث�ث# ابَن داود كان X٤Z ٕاÌºائيل@/ ع� رئيساً تكون وأنت
ملک oاورشل ã|و أ¾Îر@, وستّة سن# سبَع vوذا ع� مَلَک َح@ون ã| سنة@, أربع#

وذا@/ Òvو ٕاÌºائيل bيع ع� سنة وث�ث# ث�ثة

ذاهب أنا قائً�@, ابنَه سلDَن Ï¼أو داود وفاة أيّاُم َقُرَبْت وØXا ـ ٢ أ+ّول اXلوك
طرقه ã| 
تس ٕاذ ک ß ×Gٕا الرّب شعائر احفظ رجً�@, وكن ْد فتشدَّ كلّها أ+رض طريق ã|
لكيى Ïºمو ¾Ìيعة ã|مكتوب هو Fك و¾Îاداته@, وأحكامه ووصاياه فرائضه وIفظ

ُتفلح@/

ٕاسحَق َولََد Ôoٕابراه , Òoٕابراه ابَن يَسوَع@اXسيح@ابِن@داوَد مي�ِد كتاب ـ Ø�م ٕاSيل
ثاماَر من وزاَرَح فاِرَص ولَد وvوذا وٕاخوتَه vوذا ولَد ويعقوُب يعقوَب ولَد وٕاسحُق
ولَـد وعَميناداُب َعميـناداَب ولَد وأراُم أراَم ولَد وح½ÍÖوُن َح½ÍÖوَن ولَد وفاِرُص

×Ï Ú»َي َولَد وعوبيُد عوبيَد َولَد وُبوَعُز بوَعَز َولَد وَسلموُن َسلْموَن ولَد شوُن ÒLو شوَن ÒL
ُ+وِريّا@/ ã�ّال من ُسلDَن ولَد اÒXلُِک وداوُد اÒXلِک داوَد ولَد ×Ï Ø»َوي
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٢٩١ داود

أن وسألوه cويل ٕا� ٕاÌºائيل بنو ÍÉح Øj ـ ٢٣ . ١ ج الورديى ابن تار±
راعياً كان بنيام#@, سبط من قيس بن طالوت وهو شاُول فzم فأقام مَِلكاً@, يقoفzم
جـبابرة من وجالوت وجالوت@, هو واقتتل سنت#@, Çfلک دبّاغاً@, وقيل سقّاًء وقيل
طـالوت فطلبه وٕاخوتـه@, أبيه sغ ã| راعياً أبيـه ã<ب أصغر داود وكان الكنعانيّ#@,
,@ ØÌ»ال فـيه يكـون من رأس ع� يستدير كان دهن وهيى بالع�مة@, cويل واعت@ه
اعت@ ØFفل التّنور@, هذا ِملء يكون جالوَت يقتل الّذيى وقال حديد تنور وأحÍÉأيضاً
]بارزة طالوت فأمره الع�مة@, فتحّققت رأسه@: ع� الدهن واستدار التنّور مٔ� داوَد
cويل@/// مات Øj سنة@, ث�ثون ذاك ٕاذ وعمُره جالوَت@, داوُد وقتل فبارزه جالوت@,
داود فهرب أخري بعد مّرة قتله وقصد طالوت فحسده حبّاً@, داود ٕا� الناس ومال
له استوثق ØFفل ون@, Ö@ ÒM داود مقام وكان طالوت@/@/@/ نِدم Øj نفسه@, ع� واحEز منه
فتح Øj القدس ٕا� انتقل داود عمر من سنة وث�ث# ¥ان أ+سباط كّل وأطاعه اXلُک
أ+رمَـن وبـ�د ونصيب# وحلب وناب ن ØFع وبلد فلسط# أرَض Øj كث
اً الشام ã|

ذلک@/ Ò
وغ

دوست@/ شوهر@, ,@ ã̂ دا عمو@, XدُودZ ـ oي Ò¡ ع@يى فرهنک

عشق@/ Xمذكر Ëºوا bع بع�مت YZيشه XhدودZ

/@XداويدZ ـ الع@يى اXقّدس كتاب ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|و داود@, بكلمة العربيّة اللغة ã| استعمل Øj داِويد@, هو ّ الِع@يى ã| التلّفظ أّن
الشديد@/ وا¡ّب الوّد مع> اXاّدة

والسوريّة القدس ãÏÈأرا ã| وحكومته سنة@, وسبع# ٕاحدي عاش أ@نّه وظهر
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داود ٢٩٢

جبل ã| ودفن ووسائط@, آباء بع¿Ìة يعقوب ٕا� نسبه ويتّصل وا+ها@/ وما واُ+ردن
من السادس والقرِن اXي�د ع¿Ìقبل ا¡اديى القرن ã| وتولّد داود@, بلدة من ¼Îيون

الس�م@/ عليه Ïºمو وفاة

الكـتاب ضمن ã| طبعت قد ِمزماراً@, و`سون مائة فهو الزبـور@: كتابه وأمّا
ونـصا´ ومواعظ وأدعية مناجاة ع� وتشتمل اXوجودة@, أ+لسـنة Pميع اXقّدس

والتصحيح@/ ٕا�التأويل Jتاج ما وفzا ولطائف@, وحقائق

ã| يـقول الكتاب@: وخصوصيّاُت الزبور ع� 
اÇXزام كلمة ٕاط�ق علّة وأمّا
بالصوت ُتقرأ كانت روحانيّة أشعار ا Øuٕا عربيّاً@: خ�صته ما اXقّدس الكتاب قاموس
الكتاب وهذا ,@ يى ×G+ٕا القدس لساحة والتوّجه والتقديس ا¦جيد مقام ã| ـزمار ßXوبا

آم#@/ لفظ قسمة كّل آخر ã| ويذكر أقسام@, `سة ع� Ë»ينق
]ّدة XعZ سلDن حياة ٕا� XعZÏºمو زمان امتداد ã| كمل قد 
اXزام وتأليف
ٕا� ينسـب مyا مزموراً Ì¿ع وٕاثنا ,@XعZ Ïºمو ٕا� ينسـب ٩٠ fزمور سـنة@, ألف
ينسب مزموراً Ì¿ع وأحد داود@, زمان ã|الطرب آ+ت أصحاب من ّ ال�ويى آساف
ٕا� تنسب 
مزام وسبعة داود@, أيّام ã| الكاهن# الشعراء من سلسلة قورح ã<ب ٕا�

/@ ٕانxيى وسلDن@/// داود أيّام

ã| ٕاليه ا+ستناد يصّح ف� تفصيً�@, Ø#مب
غ الكتاب هذا أسناد أّن يظهر وwذا
من اXؤلّفـة الكتب كسائر فهو ا¢الفة@, والكلFت اX}مة وا�م�ت اXشت}ة اXوارد

Uتلفة@/ أفراد

ع� مyا واحد كّل فٕاّن XقّدسXا Zالكتاب ـ كتب سائر الكـتاب هذا 
ونظ
sا شاء ٕان عyا ونبحث أسناداً@, غ
مبيّنة الكتب مضام# وب¿Îادة علFئهم اعEاف

اXناسبة@/ اXوارد ã|
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٢٩٣ داود

واللطائف@, واXواعظ وا¡قايق اXعارف ã|تFبكل مشحونة الكتب هذه نعم@ٕاّن
وأحكام ضعيفة موضوعات عن Hلو + ا Øu@أ هذا ومع ,@
البص العارف مyا يستلّذ

ا�َهلة@/ أيديى wا لعبت فة Tرَّ و�bت متناقضة

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآتينا

/@٥٥ . ١٧ ـ زبوراً داود وآتينا �َع�بعض النبيِّ بعَض لنا فضَّ َوَلَقد

/@١٥ . ٢٧ ـ ÓFِعل وسلDَن داوَد آتينا َوَلَقد

ع� لَ# Ò=Xا وإ+Sيل كالتوراة مسلّم الزبور بعنـوان داود ع� كتاب ف=ول
َونة@/ Òòا لعبت@به@أيديى وقد Tفوظ@, 
غ ل Ò=Xا الكتاب هذا أّن ٕاّ+ ,XعZ@Ï»وعي@Ïºمو

/@ ٨١ . ٥ ـ داُوَد َع�ِلساِن ٕاÌºائيَل ã8 بَ ِمن َكَفروا الَّذيَن لَُعَن

وغ
Yا@/ ٥٨ ,@٥٥ مزمار ã| Fك ,@
اXزام ã| داود لِسان ع� مّرات لُعنوا وقد

ثون دِّ ÔJ الّذين الكذب ومن اللعنة ومن بك@يائهم ولِيؤَخذوا ـ ٥٩ ã| ويقول

ãÏ¼أقا ٕا� يعقوب ã| ُمَتسلٌِّط sا أّن وليَعلموا يكونوا و+ أفِْن XغضبZ نَق ÒM أفِن به@,
أ+رض@/

عـارفاً ٕاÌºائيل ã<ب من ونبيّاً مِلكاً كان فٕانّه :@XعZ داود لعن خصوصيّة وأمّا
ينفعهم ما ٕاّ+ +@يريد وهو ه@, ÛÌ¾و Vتَمعهم 
خ هو ]ا عاXاً ومفاسـدهم ]صا¡هم
يتمكّن وعلم@وحكومة ونفوذ وله@قدرة الدنيوّية@واُ+خروّية@, ص�حهم@وسعادtم وفيه
من ومانعوا وقاتلوه وخالفوه فيه اختلفوا م Øuفٕا اXقامات هذه ومع يريد@, ما ٕاجراء من
ـ ٥٥ مزمار ã| وقال وحزن@, غضب أشّد مyم فغضب ٕاÌºائيل@, ã<ب قدرة توسـعة
قد ã Øæ@+ٔ م Òxألسن ق َفرِّ ربِّ يا أهلِْک ///@ Ò́ Eواس Ò
فأط كا¡FÒمَة َجناحاً@ ã� ليَت فقلُت

ا»@/ wا@/// يطون ÔJ وليً� uاراً اXدينة ã| وِخصاماً ÓFظل رأيُت
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داود ٢٩٤

ـ ويى ÒGا بِع تتَّ Aَو با¡ّق الناِس Òب� فاحكُم اAٔرِض ã| خليفًة َجعلناَك ٕانّا داوُد يا
/@٢٦ . ٣٨

/@٢٠ . ٣٨ ـ طاب ßòا وَفصَل gَة ß¡ا وآتيناه ُملكَه َوَشَددنا

/@١٧ . ٣٨ ـ أّواب ٕانَُّه اAٔيِد ذَا داوَد عبَدنا واذ@كُْر

/@٢٥ . ٣٨ ـ مآب وُحسَن لُزل[× ِعنَدنا لُه وٕانَّ

/@٧٩ . ٢١ ـ ُيسبِّحَن ا;باَل داوَد مع رنا وسخَّ ÓFوِعل ُحgاً آتينا وكُّ[ً

/@ ٨١ . ٢١ ـ َلكُم َلبوس َصنعَة مناه وعلَّ

عـالية وفـضائل روحـانيّة مقامات لِداود أّن ع� الكرZة ا+�يات هذه فتدلُّ
لٕ�نسـان الÇgاليّة اÇXراتب فـوق هيى ã�ّال واXرتبة أ+ع� اXقام وNمعها Uصوصة
التامّة الَمظهريّة أيى أ+رض ã| إ+Gيّة ا�òفة وهيى له@, متصّورة درجة فوقها وليس

وجّل@/ عّز sا عرف فقد عرفها fن أرضه@, ã| الرّب � ÒV وكونه وصفاته ٔ+Êºئه
وكونه وأ+ّوابّية@, اòطاب@, وفصل ا¡كم@, ٕايتاء فهيى له ا�زئيّة اXقامات وأمّا
له@, ا�بال 
وتسخ العلم@, وٕايتاء ,@ وُزل$× قرب وله وروحانّية@, ظاهريّة وقّوة أيد ذا

اللَّبوس@/ صنعِة oوتعل

اòلف@/ أ+يد@, أ+وب@, اòطب@, ا¡كم@, راجع

هم ßgÇ Ô¡ وكنّا الَقـوُم Ô Òsَغ فيه َنَفَشـْت ٕاذ@ رِث Ò¡ا ã| اِن Ôg ÒJ ٕاذ وُسلDن َوداوَد
/@٧٨ . ٢١ ـ شاِهديَن

/@ ٨٠ . ٢١ ـ ÓFوعل ُحgاً @آتينا وكُّ[ً ُسلDَن مناها ففهَّ

/@٤٩ ـ الُفرقاَن@ وهاروَن ×Ïºمو آتينا وَلَقد قوله@: ã| السابقة ع�ا+�يات عطف

/@٥٢ ـ ٕابراهoُرشَده آتيناه وَلَقد
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٢٩٥ داود

/@٧٥ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه وُلوطاً
/@٧٧ ـ لَه فاسَتجبنا قبُل ِمن ناديى ٕاذ ونوحاً

الناس ليتوّجه لٔ�نبياء@, إ+Gيّة وأ+لطاف الِنَعم ٕايتاء مقام ã| الكرZة وا+�يات
wا@/ وِليشكروا ٕالzا

حكم الّذيى كم Ô¡ا من تفصيً� تعا� sا فهَّمه قد سنّه ِصغر مع سلDن كان ا ØXو
Fzٕال ا¡كم نسب هذا وع� واحداً@, Fهgح مرجع وكان Ìه@, Ø»وف فبيّنه داود أبوه به

/@ ÓFوعل حgاً آتينا @ وكّ[ً شاهدين@, ¡gهم وكنّا بقوله@: به ح ØÍ¼و معاً

وٕايتائه وتوّجهه sا ¾Îادة ´Í½ت مع ا¡كم ã| XعZ داود Rطأ القول يصّح و+
السلم@/ ,@sالغ النفش@, ا¡رث@, راجع ـ والعلم ا¡كم

م Ôyمـ فـَفِزَع داوَد ع�× َدخلوا ٕاذ ـحراَب ßXا َتَسّوروا ٕاذ Ë½Òòا َنبُؤ أتاك وَهل
نَعجًة َوِتسعوَن ِتسٌع له أخيى هىذا ٕانَّ َبعض@/@/@/ َع� َبعُضنا بَغيى َخ½Êِن ْف Ò ÒH A قالوا
ا Ú̂ أ@ داوُد وظَنَّ َنْعَجِتک@/@/@/ بسؤال َظلمَک َلَقد قاَل أ@ْكِفِلنzا@/@/@/ فقاَل واحدةٌ نَعجٌة Ò ã ßو�

/@٢٢ . ٣٨ ـ ربَّه فاستَغفَر َفَتنّاه

ا¡Çّق ¼Íاط ã| وا+سـتقامة الصـ@ ٕا� الدعوة مقام ã| واردة ا+�يات هذه

ã| داود تعجيل من جريان ُيذكر Øj ,@١٧ ـ داوَد عبَدنا واذ@كُر يقولون ما ع�× ß1ـ@@ٕاص
مـوضوع ã| ا�òف احBله ولعدم غفلًة@, اòصومة@, طرف من التحقيق قبل ا¡كم
أ+نبياء@, من خطأ ا�ملة ã| الxاون وهذا فيه@, ٕا�تعجيله توّجه حgه وبعد ا¡كم@,

اXتعال@/ sا من ا+فتتان مقام ã| كان بأ@نّه بالقرائن ظّن أ@نّه ØDس و+

وهـذا عـمٍد@, ب� الدقّـة وترك الغفلة هذه ٕا� راجعتان واXغفرة فا+سـتغفار
قرب ساحة ٕا� بالنسبة خطأ فٕانّه النبـوّية@, العصمة مقام ã|ينا + اòطأ من اXقدار

عصيان@/ أو 
بتقص وليس ا�ليل@, الرّب
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داود ٢٩٦

ا¡رب@/ السور@, النعجة@, ,@Ë½òا ـ راجع

/@٧٩ . ٢١ ـ Ò Ö	 والطَّ ُيسبِّحَن ا;باَل داوَد مَع رنا َوسخَّ
/@١٨ .@٣٨ ـ شورةً ÒT Ò Ö	 والطَّ واÌ¾Aٕاق ØãÏ ß¿بالَع ُيَسبِّحَن َمعُه باَل ß; ا رنا سخَّ ٕانّا

/@١٠ . ٣٤ ـ Ò	والط َمَعُه ãè أوِّ جباُل يا َفْضً[ داوَد آتينا َوَلَقد

ذ@كـرت وقد الEجيع@/ هو والتأويب بالقهر@/ والتكليف التذليل هو 
التسـخ
التأويب@/ بعد الثالثة ã|و بعده@, الثانية ã|و ا�بال@, ذ@كر اُ+و�قبل ا+�ية ã| مََع@, @كلمة

ُحgاً آتينا وكُّ[ً سلDن@: مع ذ@كره بعد داود Hصيص مقام ã| اُ+و�× ا+�ية فٕاّن
قبً�@/ فذكرت سلDن@, مع + معه سّخرنا أيى ,@ ÓFوِعل

ا�بال@/ 
تسخ ذ@كر هو فzا اXلحوظ فٕاّن الثانية �Rف وهذا

والتسبيح@/ التأويب جهة فzا في�حظ الثالثة وأمّا

ã| به ح ØÍ¼ Fك داود@, بتبع يكون أن للتسبيح@: تسخ
ا�بال ã| النظر كان وØXا
أيى مسـتقراً ظرفاً معه@, ظرف فيكون معه@: تسبيحه عيى َرجِّ أيى َمَعه@, ãè وأوِّ الثالثة@:
و+ حالّية@, الظرفيّة فا�ملة داود@, مع كائنًة ا�باَل رنا وسخَّ والتقدير@: عامله@, مقّدراً
/@ ّ وٕاراديى ّ اختياريى للتسبيح@بل@تسبيحه ر ليس@]سخَّ فٕاّن@داود سّخرنا, تعلّقه@بفعل Nوز
تسبيح عرض ã| ليس ا�بال تسبيح فٕاّن يُسـبِّحَن@, بفعل يتعلّق أن أيضاً و+@Nوز

بتبعه@/ بل ومعاً@, داود

والتكـليف ا�بال 
تسخ هيى ا Ø̂ فٕا وتأويبه@: معه ا�بال تسبيح حقيقة وأمّا
مـع النـافذ Ø ãæالروحا وتسبيحه Xناجاته ãçفاُو داود@, تسبيح ٕاثر ã| ّ ا�@يى ّ القهريى

ã| وIريک ونفوذ 
تأث ا¢صوص@, ا¡سن والصوت التامّة وا¤بّة اòالص التوّجه
ÇPهات ا�Çبال بـعض ã| الصوت كانعكاس تسبيحه@, ع وُترجِّ ب تؤوِّ Mيث ا�بال
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٢٩٧ داود

#Ç¡الصا اXعرفة أهل بعض من ينقل قد والEجيع والتأويب 
التأث وهذا طبيعّية@/
وأذ@كارهم@/ مناجاtم ã| ا¢لص# ا¤بّ#

العزيز@/ sا جانب من ٕاليه ãçاو قد ,@XعZ داود معجزات من كان 
التأث وهذا

أوقـات من كانا والعشاء الشمس طلوع وقت فكأّن وإ+¾Ìاق@: ØãÏ¿الَع وأمّا
,@ ã<لّصÇ ÔO والرّب أ¼Íخ sا فٕا� أنا أمّا :@١٦ . ٥٥ مزمار ã| Fك واXناجاة الدعاء

وَصباحاً@/ مساًء

أوريّا زوجَة بَثَْشبََع تزوNه من ٕاليه العامّة أ+حاديث بعض ã| ُينَسب ما وأمّا

ãæالثا صموئيل :hالقد العهد من مأخوذ Ø ãائي�Ìºحديث@ٕا فهو , ØãÏÈمر 
غ ع�@طريق
من مُطّهرة وهيى مَعها فاضطََجَع ٕاليه فدخَلْت وأخَذها ُرسً� داود فأرسَل ـ ٤ . ١١ ـ

ُحب�× ã Øæٕا وقالت داوَد وأخ@ت فأرسَلْت اÇXرأُة وحبَلِت بيxا ٕا� رَجعت Øj طَْمثها
الَمناَخة مَضِت وØXا بعلَها, ندَبْت رُجلها أوِريّا مات قد أ@نّه امرأُة@أوِريّا dعت ØFفل ٢٦@ـ
داوُد فعلَه الّذيى وأمّا ٕابناً@, له وولَدت امرأًة له وصارت بيتـه ٕا� وضّمها داوَد أرسَل
له وقال ٕاليه فجاء ٕا�داوَد ناثاَن الرّب فأرسل ـ ١ . ١٣ ـ ã|و الرّب@/ ã<عي ã| فقبُح
وبقر sغ ã<للغ ٢@@ـ@@وكان 
فق وا+�خُر Ø ã<غ Fyم واحد واحدة مدينة ã| رج�ِن @كان
فجاء ـ ٤ صغ
ة@/// واحدة نعجٌة ٕاّ+ ء ãÏ¾ له يكن فلم 
الفق وأمّا ـ ٣ جّداً @كث
ة
الرجل ع� داود غضُب فحميى /@
الفق الرجل نعجَة فأخَذ ///@ Ø ã<الغ الرجل ٕا� ضيٌف
/@ ٕانxيى الرجل@/// هو أنت لداوَد ناثاُن فقال ـ ٧ الرجل@/// يُقتَل ٕانّه لناثان@/// وقال جّداً

تـري Fك وهو للzود@, اXقّدسـة الكتب من واحـد وهو صموئيل ã| ما هذا

ã| اXتعال sا من خليفة معصوم جليل Ø ãن� قدس ساحة ٕا� والزنا القتل عمَل َينسب
Ëº+ٕا الكتابVهول فٕاّن الكتاب@, ذلک ã| اXندرج اXقال هذا من تعجب و+ أرضه@,
:@ Ø ãالنـ� صـموئيل ٕا� نسبته وأمّا التأليف@, خصوصيّة و+ مؤلّفه ُيعَرف + ,@Ëºوالر
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دور ٢٩٨

وقد داود@, Zلک أن قبل مات ـ ١ . ٢٥ أ+ّول صموئيل ã| Fك فٕانّه Tض@, فافEاء
للرّب مَذMاً هناك داوُد وبَ>× ـ ãæالثا صموئيل آخر ويقول سنة@/ أربع# داود ملک
عن الÍÉبَة وكّف أ+رض أجل من الرّب واستجاب س�مة@, وذبائَح َرقات ÔT وأصَعَد

ٕاÌºائيل@/
ã| وقع وما داود حياة جريان ويتضّمن داود@, موت بعد أ@لّف قد الكتاب فهذا
فيه@, ما ٕا� ا+عBد و+@Zكن واXؤلف@, التأليف Vهول à±تار كتاب فهو حياته@, أيام

فيه@/ ما وفيه

قد أّوله أّن بسموئيل@, الكتاب تسمية وجه ولعّل الكتاب@: قاموس ã| ويقول
dوئيل@/ أيّام بوقائع Oتّص ]ا احتوي

فالقرآن Vهول@, ّ تارOيى ّ عاديى وكتاب ّ Êºويى حّق كتاب ب# الفرق هو وهذا
اòطاب@, وفصَل ا¡gَة وآتيناه خليفًة, َجَعلناك ٕانّا داود@: مقام@تعريف ã| الكرh@يقول

ا;باَل@/ داوَد مع وسّخرنا أّواب@, ٕانَُّه ,@ × Ò]لُزل عنَدنا له وٕاّن

زوجـة وحـبلت معها داود فاضطجع ٕاليه فدخلت فيقول@: الكتاب هذا وأمّا
وارجعوا الشديدة ا¡رب وجه ã| أوِريّا اجَعلوا داود وكتب زواجه@, ã| وهيى أوِريّا
يُقتَل@/ بأ@نّه النعجة آخذ الرجل ع� Jكم Øj ,@١٥ . ١١ وZوت ب ÒÍÉ فيُ ورائه من

للروايـات ا�اعل# القَّصاص# من له ُحِكَيت صموئيل مؤلَّف اXوّرخ فكأّن
حكومته ووقايع وحgه داود زواج جريان من أحاديث اXاضية للقضايا وا¤ّرف#

الكتاب@/ هذا مندرجات يطابق ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دور@:

داَر@/ ]Çع> واسـتدار به@/ طاف وَدَوراناً@: َدْوراً يَدوُر الَبْيت َحوَل داَر ـ مصبا
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٢٩٩ دور

وتـقلب مز Ôt و+ الواو مز Ôtو XوأدُؤرZ أدُور@, وا�مع مؤّنثة@, وهيى معروفة@, والدار
وقد ع�اXواضع@, الدور ٕاط�ق ã| وأ+صل وُدور@/ ع�ِديار أيضاً وQمع آُدر@, فيقال
القمر دارة والدارة@: الدار@/ عبد فقيل يى Ød وبه ,@sالص والدار@: Vازاً@/ ع�القبائل تطلق
ِلک@/ Ôtو تَ=ل النائبة السوء@: ودائرة دارات@/ وا�مع +ستدارtا@, بذلک يت Ød وغ
ه@,

داَر يقال حواليه@, من ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ع�ٕاحداق يدّل واحد أصل دور@: ـ مقا
وUّفف@: مُثَقّل وار@: والدُّ أحواً+@/ بالناس يدور ٔ+@نّه الدهر@, :@ ّ ّواِريى والدَّ َدَوراناً@/ يَدور

ã�ّال الكعبة ِجوار من هو ويقولون به@, ويطاف ناحية ٕا� ا¡رم من يؤخذ كان حجر
بـه مَـدوٌر فهو به@, واُديَر به ِديَر يقال الباب@, من هو الرأس ã| وار والدُّ wا@/ يُطاف
وائر, الدَّ ودارتwم @معروفة/ وهيى تدور ُشع
ات الفرس: َحلق ã| والدائرة به@/ ومُداٌر
أنبِّئكم أ+ ـ القبيلة والدار@: الواو@, أصلها والدار wم@/ أحدقت اXكروهة ا¡ا+ت أيى
ـ العطّار :@ ّ والداريى قبيلة@/ أيى مسجد@, فzا ã<ُب ٕاّ+ دار تبَق فلم أ+نصار@, ُدور ß
R
رJه@, من َعلِقک ِعطره من Xيُعطک nZ ِذك ÔJ n ٕان ّ الداريى كَمثل الصا¬ ا�ليس مَثَُل
يكاد + داره ã| oقXا الرجل ّ والداريى الدار@, يسكن هو أيى الدار@, من داِريّاً يى Ød ا Ø̂ وٕا

دارة@/ الدار وأصل جبال@/ wا تدور Îلة Òº أرض والدارة@: يَ@ح@/

وÇbعها دارة@, وقـيل با¡ائط@, Gا الّذيى بَدَوراuا اعتباراً اX=ل الدار@: ـ مفر
والداُر الدنـيا والداُر داراً@, هيى Fك والدنيا داراً@, قع والصُّ داراً@, البلدة تسّمي Øj ِديار@,
ودار الدنيا دار وقيل أ+خري@, والنشأة اُ+و� النشأة ã| يِْن الَمقرَّ ٕا� ٕاشارة ا+�خرة
الفاِسق�, أوريكم@داَر َس يارهم, ِد ِمن َخرجوا الَبوار, ودار [م@, السَّ دار م ÒG@@ـ ا+�خرة
َدّواٌر@, لقيل فَّعال كان ولو فيعال@, وهو سا@كن@, أيى َديّار ِمن wا ما وقوGم /@oا�ح أيى

وَجّواز@/ قَّوال @كقوGم
الَمـثوي مع> ع� وذ@كَّر اXتّق�@, داُر وَلنعم قال ا Ø̂ وٕا مؤّنثـة@, الدار ـ صحا
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دور ٣٠٠

أدُؤر@, العدد Òæوأد ع�اXع>, فأّنث ُمرَتفقاً, الّثواُب@وَحُسَنْت ِنْعَم قال@: Fك واXوضع@,
أخصُّ والداَرة ِديار@, 
والكث مز@, Òt + أن ولک مضمومة@, واو من مُبدلة فيه فاGمزة

فيعال وهو أحد@, أيى َديّار@, من wا وما اGالة@/ وهيى القمر حوَل ã�ّال والداَرة الدار@/ من
مَُدّوراً@, جعله ء@: ãÏ¿ال وتدوير وقيّام@, أيّام مثل ياًء الواو قلبت َديْوار, وأصله من@ُدرُت
Xفُن السُّ ّط ÒTZ ُفرَضة داَرين ٕا� منسوب وهو العطّار :@ ّ والداريى كاXعا�ة@, واXداَورة
أصـله النصاري وَدير اGند@/ ناحية من ِمسک ٕالzا مل ÔJ كان سـوق فzا بالبحرين

ْير@/ الدَّ صاحب :@ ãæْيرا الدَّ أديار@, وا�مع الواو@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| مّر قد أ@نّه ذلک وتوضيح إ+حاطة@/ هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
@إ+حداق: ã|بالرعاية@والتوّجه@/@و ا+ستي�ء جهة ي�حظ@فzا ماّدة@حوط@:@أّن@إ+حاطة:
في�حظ الَدور: وأمّا الو+ية@/ جهة إ+ستي�ء@: ã|و الطواف@, جهة إ+طافة: ã|و بالنظر/
أو طواف أو نظر جهة ٕا� نظر دون من نفسه@, ã|و هو حيث من الَدَوران جهة فيه

و+ية@/

اòّط أيى الدائرة@, مyا ومعنوّية@, خارجيّة مصاديق له ã Øك� مفهوم اXع> فهذا
ومyا ع
ات@, من@الشُّ الفرس َحلق ã| ما@يدور ومyا اGندسيّة, شكل@الدائرة ع� الّذيى
+تّصاGا بالدائرة 
والتعـب السـوء@, دائرة Gا ويقال إ+نسان ع� تدور ã�ّال اXكاره
يدور الّذيى الدهر ]ع> ّ ّواريى الدَّ وكذلک مبالغة ّوار والدَّ فzا@, وانقطاع Ì Ø»تك وعدم
من أخّص وهو يدور ]ع>ما والبَيْطار كالقَيدار صفة فَيْعال يّار والدَّ ع�اXوجودات@,
,@@ اعتـباراً أو Ó<مع أو ظاهراً Uصوصة طـة وَّ ÔT أيى َدْور@, فيـه Xا Ëºٕا والدار الداّبة@,

ã| وجـعله ا+سـتحكام عن كناية وهو دائـرة@, وذا َدور ã| أمر جعل هو وإ+دارة
متّصل@/ جريان
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٣٠١ دور

/@٢٨٢ . ٢ ـ بيَنكُم ا Òuُتديرو حاÍßÈة Qارةً َتكون أن Aّٕا

بينكم@/ وران بالدَّ وجارية دائرة Qعلوuا أيى

الَقرار@, داُر لد@, Ôòا داُر اXتّق�@, داُر [م@, السَّ ٕا�داِر َيْدعو , Õ	خ ِخَرةُ ÐAا والّداُر
قاَمة/ ÔX البوار,@دار@ا دار@ يارنا,@دار@الفاسق�,@ يارهم,@ِمن@ِد يارُكم,@ِمن@ِد داِرهم,@ِمن@ِد @ ã|
وتضاف تنسب ما ومقدار متعلّقها ع�حدود مربوط الدار ã| والضيق فالوسع
ما وNمعها اُخروّيـة@, أو دنيويّة معقولة@, أو Tسوسـة كوuا جهة من وكذلک ٕاليه@,
الس�مة@, ودائرة ا+�خرة@, ا¡ياِة الدنيا@, ا¡ياة دائرة من كان@, عنوان ّ بأيى يط ÔJو يدور

وغ
ها@/ وللفاسق#@, للمتّق#@, ا¡ياة ودائرة والبوار@,

الدار@/ سوُء الدار@, ِذ@كَري الدار@, Ò_عق الدار@, عاقبُة

ã|و فzا يتحّصـل وما الدنيـويّة ا¡ياة تلک من ينتج ما ويراد خلص@, راجع
ٔ+جله@/ fفعول الدار ذ@كر وأمّا وسوء@, 
خ من عاقبxا

,@� ß\جا ِديارهم ã| فأصَبحوا يارُكم@, ِد وأخَرجوكُمِمن يارُكم, ِد ِمن اخُرجوا أو
يارنا@, ِد ِمن اُخِرجنا وَقد يارهم@, ِد ِمن َخَرجوا كالَّذين وِدياَرهم@, أرÎÒÈم وأوَرَثكُم

ِدياِرهم@/ ِمن ِمنكُم َفريقاً ِرجوَن ÔHو

فzا ويقيمون فzا يسكنون ã�ّال والقري البـ�د أو wم@, اòاّصة البيوت أيى
توطّناً@/

وأمثاGا@: والبلد وا¡ياة البيت دون اXوارد هذه ã| والديار بالدار 
التعب وأمّا
أو حـياة أو بـيتوتة جـهة ¡اظ 
غ من ,@ هيى حيث من دائرة Vّرد ٕا� النظر فٕاّن

غ
Yا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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دول ٣٠٢

دول@:

هذا يد ã|و تارًة هذا يد ã| حصوله وهو تداوً+@: َء ãÏ¿ال القوُم تَداَوَل ـ مصبا
وbع وِقَصع@, قَْصعة مثل ِدَول اXفتوح وbع ,@ ØËÉوال بالفتح الدولة Ëº+ٕوا أخري@,
ا¡Çرب@, ã| وبالفتح اXال ã| الُدولَـة يقول مَن ومyم وُغَرف@, كُغرفة ُدَول اXضموم

/@ Ó<ومع وزناً تَدوُر@, دارت مثل َتدول@, أ+يّام ودالت

وا+�خر مكان@ٕا�@مكان, من ء ãÏ¾ ع�Iّول يدّل أحدYا أص�ن@, دول@: ـ مقا
من Iّولوا ٕاذا القوُم انداَل اللغة@: أهل فقال أ+ّول@: فأمّا واسEخاء@/ ضعف ع� يدّل
ٕا� بعÎÉم من صار ٕاذا بيyم@: َء ãÏ¿ال القوم تداَول الباب هذا ومن مكان@, ٕا� مكان
يتداولونه أمر ٔ+@نّه الباب@, قياس من بذلک يا Ød ا Ø̂ وٕا لغتاِن@, ولة والدُّ ولة والدَّ بعض@,
ما الّنبت من ويل فالدَّ ا+�خر أ+صل وأمّا هذا@/ ٕا� ذاك ومن ذاك ٕا� هذا من فيتحّول
,@ Òيَب� أيى يَدول ُوّده ُجعل وقد Ò ã ß� بَ ٕاذا يَدول الثوب دال زيد@: أبو قال ِلعاِمه@/ يَِبس

اسEخي@/ بطنه@: اندال الباب هذا ومن

لنا كانت يقال@: ع�أ+خري@, ß#الِفئت ٕاحدي تُدال أن ا¡رب ã| ولة الدَّ ـ صحا
وا�Çمع يـتداولونـه@, بيyم ُدولـة ء ã$ال صار يقال اXال@, ã| ولة والدُّ ولة@, الدَّ علzم
ولة والدَّ بـعينه@, به يُتداول الّذيى ء ãÏ¿ال Ëºٕا ولة الدُّ عبيد@: أبو وقال وُدَول@/ ُدو+ت
ف�ن ع� ã<أِدل اللّهّم يقال الغلبة@, وإ+دالة@: ولة@, الدَّ من عدّونا من sا وأدالنا الفعل@/

تداول@/ بعد تداوٌل أيى َدوالَيْک وقوGم عليه ãæÍ½وان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

@ا¡الة@والكيفّية@, ã|@ّولI@ا+نتقال@مع@حصول هو @هذه@اXاّدة: ã| أّن@أ+صل@الواحد
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٣٠٣ دوم

جهة من فيه Ø
تغ مع آخر ٕا� مورد من مال انتقال yfا مصاديق@: له أ+صل وهذا
من Iّول مع Ë½للخ آخر مكان ٕا� مكان من ُجند انتقال ومyا مالكه@/ تبّدل وأقلّه
Tلّه فكأّن بالية@, ٕا�حالة جديدة حالة من ثوب تبدل ومyا واXغلوبّية@/ الغالبيّة جهة
مقام@اليبس@وا�فاف@/ ومyا@انتقال@النبت@من@مقام@النضارة@ٕا� تبّدل@/ @اXع>@قد ã|@ومقامه

اÇÇXفاَعلة فٕاّن والتحّول@, ا+نتقال تكرار ع� فيدل التداُول@: أو الُمداَولة وأمّا
بيد@/ يداً التبادل هو فالتداول ا+ستمرار@, ع� يدّ+ن والتفاُعل

اُخري@/ ٕا� أّوليّة حالة من منتقً� متحّوً+ ء ãÏ¿ال جعل هو وإ+دالة@:

قريبة واòتل@: ا¢صوص ãÏ¿Xا Ìºعة ]ع> َأل الدَّ وهكذا والدور الدول ٕاّن Øj
/@ Ó<ومع لفظاً

/@٧ . ٥٩ ـ ِمنكُم اAٔغنياِء Ò Öَب� ُدولًَة يكوَن A @كَيىْ

wم@/ وUصوصاً أ+غنياء أيديى ã| ومنتقً� ومتداوً+ دائراً ء ã$ال يكون لئّ� أيى

/@١٤٠ . ٣ ـ النّاِس Òَب� ا ÔGُنداِو يّام َAٔا وِتلَک

wا وُندير فها ØÍ½ن واXضيقة وا¡زن اGوان أو والفرح والغلبـة الظفر أيّام أيى
الناس@/ ب#

والت½Íيف والتحويل دون@الدور ا+�يت#الكرZت#, ã|@اّدةXبا
لطف@التعب فظهر
معاً@/ والتحّول ا+نتقال فzا اXاّدة فٕاّن وغ
ها@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دوم@:

مِت وَدوَّ ه@, Ô
غ وأدامه وَدZومة@, وَدواماً َدْوماً ويَدام يَدوم ُء ãÏ¿ال دام ـ صحا
ويقال فداَر@, َسِكر ٕاذا ا@, Òwشار اòمُر مِت دوَّ :@ ّ أ+صمعيى قال Êء@/ Ú»ال كَبَد ã| الشمُس
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دوم ٣٠٤

أن ي Òu ا¡ـديث@: ã|و سكن@, ُء@: ãÏ¿ال ودام الرأس@/ ُدوار وهو ُدوار أيى ُدؤام أخذه
من ء ãÏ¿ب غلياuا سّكنَت ٕاذا وأَدمxْا الِقدر وَدّومُت السا@كن@/ وهو ,@mالدا اXاء ã| يُبال
ال«Êء@/ ٕا� ط
انه ã| دورانه وهو Iليقه الطائر@: hوتدو بّللَته@/ َء@: ãÏ¿ال وَدّومُت اXاء@/
اXواظبة ع�@أ+مر@: والُمداومَة تأّنيَت@به@/ ٕاذا أ+مَر واستدمُت اòمر/ والُمدامة@والُمدام@:
ٕاّ+ يسـتعمل و+ بداَم موصوٍل ÔËºٕا ما ٔ+ّن وام@, الدَّ fعناه دام@: ما قوGم وأمّا عليه@/

ظروفاً@/ اXصادر يستعمل Fك ظرفاً@,

ٕاذا يدوم ُء ãÏ¿ال دام يقال واللزوم@, السكون ع� يدّل واحد أصل دوم@: ـ مقا
باXاء@/ غلياuا سـّكنَت ٕاذا ٕادامة@, الِقدَر أدمُت ويقال السا@كن@/ :@mالدا واXاء سكن@/
وكانت َحلّق ٕاذا وذلک اGواء@, ã| الطائر hتدو قياسه@: وقياُسه هذا ع� ا¤مول ومن
بلغت ٕاذا وذلک ال«Êء@, كبَد ã| الشمُس مِت دوَّ قوGم@: ذلک ومن كالوقفة@, عندها له
الزعفراَن@: وَدّومُت تَدلُک@/ Új كالَوقفة Ú Òj Gا ٕاّن wا@: العلم أهل ويقول اXوضع@, ذلک
/@XاءÇXا ã| وا¡ّل اòلط هو وف Zالدَّ فيه يُداف Dف يسكن ٔ+@نّه القياس وهو ُدفَتـه@,
تسكن Ø�ح Xوالتشديد التغليظ Zأيى ه Ù9 ÔH ا Øu@+ٔ ذاك من فهو اòمُر@: قوGم@دّومَتْه وأمّا

حركاته@/

سكن@/ الغدير@: غليان دام ثبت@/ ومة@: ÖZوَد وَدواماً َدْوماً يدوم ء ãÏ¿ال دام ـ مصبا
أدمته@/ فيقال باGمزة ي ويُعدَّ نزوله@, تتابع اXطر@: ودام لغة@/ خاف@: باب من يدام ودام
sا رسول عمل وكان أيّاماً@, يدوم اXطر Zة@: والدِّ و[ّهلت@, به ترّفقت أ+مر@: واستدمت

دا_اً@/ أيى ِدZة XصZ

:@mالدا ء ãÏ¿وال وَدَوماناً@/ َدْوماً يدوم دام من فَع�ن َدْومان@: ـ ٤٢٩ ا+شتقاق
يَ@ح@/ + الثابت ء ãÏ¿ال

bيع ã| البقاء استمرار هو الدوام أّن واòلود@: الدوام ب# الفرق ـ ٩٥ الفروق
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٣٠٥ دوم

يزل n sا ٕاّن يقال@: أ@نّه تري أ+ وقت@, دون وقت ã| يكون أن ãÏÉيقت و+ أ+وقات@,
خاِلد@/ انّه +@يقال وGذا من@وقت@مبتدء@, البقاء استمرار هو واòلود و+يزال@دا_اً@/ دا_اً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اسـتمرار أو ا+سـتمرار@, مع الثبـوت @هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ+صل أّن
مطلق هو بل الزمان@, من Ø#مع مقدار و+ الyاية و+ ا+بتداء فيه ي�حظ و+ الثبوت@,

الثبوت@/ استمرار مفهوم

الEفـيق@, ا¦هيل@, ,@ ã Ùæالتأ الدور@, السكون@, ع� يطلق اXفهوم هذا و]�حظة
كّل ã|الثبوت استمرار لزوم ]ع> فzا@, منظورة القيود تكون أن يلزم ولكنّه وغ
ها@,
اXفاهoمن هذه مطلق فليس والرفق@, واXهلة@, والدور@, ,@ ã Øæوالتأ السكون@, موارد من

أ+صل@/ مصاديق

الشمس ]ع>جعل وٕادامxا@: الِقدر hوتَدو مر Òòا hوتدو الشمِس hتدو وأمّا
وجـعل با+ستمرار@, wا معتاداً ثابتاً ي¿wÌا من اòمَر وجعل مستمّرة@, ثابتًة الyاَر
والُمدامَة الُمدام يطلق اللحاظ وwذا طبخه@, ã| ومستمّراً وسا@كناً ثابتاً الِقدَر الطبّاخ

عليه@/ يُدام ما أيى اòمر@, ع�

أم الدَّ فٕاّن اXهموز@, ماّدة fن البحر@: ]ع> أو الرأس ã| وار الدُّ ]ع> ؤام الدُّ وأمّا
والتوارد@/ والEا@كم السقوط ]ع>

فـzا@, داُمـوا ما أبداً َندخَلها لَن واAٔرض@, واُت مى السَّ داَمِت ما فzا خاِلديَن
دا_ون@/ ع�َص[tم ُهم الَّذيَن ُدمrُحُرماً@, ما Ù Ò1ال َصيُد َعليكُم م وُحرِّ

فـzا Gم وثبوت استمرار وٕا� وأ+رض@, لل«Êوات الثبوت استمرار ٕا� يراد
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دون ٣٠٦

مستمرين@/ وع�ص�tم Wنوع#@, rكن وٕا�ما لكم استمرار وٕا� جبّارين@, @لقوم أيى

اòلد@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دون@:

عـ� أطـلق Øj ا¡سـاب@, ع� أطلق Øj ا¡ساب@, جريدة الديوان@: ـ مصبا
ُدَويـوين@, 
والتصغ دواوين@, وا�مع ِدّوان@, وأ+صل معّرب وهو ا¡ساب@, موضع
ء ãÏ¾و منه@, أقرب أيى الظرف ع� ذلک دوَن وهذا وbعته@/ وضعته الديوان@: نت ودوَّ
ِمن Iذف وقد العرب@, أ@ك9ك�م ã| هذا@: دون من ورجل ساقط@, 
حق أيى دوٍن من

فعل@/ منه يشتّق و+ نعتاً@, دون وQعل

أيى ذاك@, دون هذا يقال واXقاربة@, اXداناة ع� يدّل واحد أصل ـ دون ـ مقا
إ+غراء ã| ويقال فعل@/ منه يشتّق و+ ُدَوين@, قلت أردتIق
ه وٕاذا منه@/ أقرب هو
وثوب دوٌن أمر ويقولون منک@/ به وقرِّ منه أقِرب خذه@, أيى ُدونَكه :@Xأمر ع� Zا¡ّض
عنده وهو ٕادانًة@, واُديَن ضعف@/ ٕاذا َدْوناً يَدوُن دان :@ ãالقُتي� قال القيمة@/ قريب أيى دوٌن

ذ@كرناه@/ ما فقياسه َصحيحاً كان فٕان ,@ Ù#ÒGا أيى الدون@, ء ãÏ¿ال من

ã| مـنک أحسن هو أيى دونک زيد يقال الليث@: قال ـ ١٨٠ . ١٤ الxذيب
فعل@, منه يشتّق و+ اXع>@, هذا ع� نعتاً ويكون صفًة يكون الدون وكذلک ا¡سب@,
منصوب والتقريب مرفوع@, منه 
فالتحق ,@
والتحق التقريب ã|ذلک دون هذا ويقال
]ع> يكون دون الفّراء@: عن والُبعد@/ والقرب اX=لة ã| زيد دونک ويقال صفته@/ ٔ+@نّه
ذا من أقّل ]ع> ويكون ٕاغراًء@, وتكون عند@, ]ع> وتكون بعد@, ]ع> وتكون ع�@,

َخسيساً@/ يكون ودون ذا@, من وأنقص

ون@: والدُّ ظـرفاً@, ويكـون الغاية@, عن 
تقص وهو فوق@, نقيض دون@: ـ لسا
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٣٠٧ دون

اòسيس@/ 
ا¡ق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع ء ãÏ¾ مغايرة أيى التسفّل@, مع الغ
يّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
واÇGوان والضـعف واòّسـة وا¡قارة القرب مyا يفهم اXع> هذا و]ناسبة تسّفله@/

فوق@/ مقابل ã| والظرفيّة

رتبًة والتسفّل والتأّخر القرب فباعتبار أنقص@: أقّل@, بَْعُد@, ِعند@, ـ oمفاه وأمّا
كيفّية@/ أو كّميّة أو

قّربه@/ أو دونک هو ما خذ أيى Tذوف@, فالفعل ُدوَنكه@: ـ كلمة وأمّا

دين@/ دنأ@, دنو@, ,@æد ـ مواّد أ+صل@: هذا ويؤيّد

مـن ليست ونـظائرها@: والنقص وا¡قارة واXداناة اXقاربة ـ ãæمعا أّن فظهر
ذ@كرناه@, الّذيى أ+صل لوازم من فهيى وVازاً@, تساTاً فzا اXاّدة تستعمل بل ا¡قيقة@,

قيوده@/ م�حظة من ف�بّد

:hالقرآن@الكر@ ã|@اّدةXا@@اzستعملة@فXا @bيع@اXوارد ã|@صوصّية@ملحوظةòوهذه@ا
اِ< ُدوِن ِمن @كاَء@, ÒÌ Ô¾>ا دوِن ِمن ا<@, ُدوِن ِمن أرباباً ا<@, ُدوِن ِمن َتدعوَن الَّذيَن ٕانَّ
اِ< دوِن ِمن أوثاناً@, ا< دوِن ِمن َوليّاً@, ا< ُدوِن ِمن اِ<@, ُدوِن ِمن َتعُبدوَن َوما ًة@, Ò ßGآ
وكيً[@, ãæدو ِمن دوِنه@, ِمن Ôrِشئ ما ٍء@, ãÏ¾ ِمن دوِنه ِمن أولياَء@, دوِنک ِمن @كاشفة@,

/@ ßامرأَت� ُدوuم ِمن َقوماً@, Fuدو ِمن

/@ ٨١ . ٧ ـ النِّساء دون ِمن Îوةً Ò¾ الرجاَل َلتأتوَن ٕانَّكُم
ل�ستمتاع@/ لَقوا ÔO n@م Øuبل@ٕا اXرتبة@النازلة, ã|@وضوعXا هذا فٕاّن@الرجال@بلحاظ
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دون ٣٠٨

ـ اXوَت@ َفَتَمّنوا@ الناِس دون ِمن خالصًة اِ< ِعنَد ةُ ِخَر ÐAا الداُر@ لكُم كاَنت ٕان
/@٩٤ .@@٢

/@٦ . ٦٢ ـ النّاس ُدون ِمن ِ>ِ أولياُء

من ا+�يتـ# فٕاّن الناس@, ٕا� بالنسبة وتنقي½Îم Iق
هم مقام ã| 
التعب هذا
العزيز@/ sا قول

ِمن لََک خالصًة َيسـتنِكَحها أن أراَد ٕان ã_ للنَّ نف«Îا وَهَبْت ٕان ُمؤمنـًة وامرأةً
/@٥٠ . ٣٣ ـ@ اXؤمن�@ ُدوِن

اXرأة@, من حال خالصًة وقوله معEضة@, Xيستنكحها ٕا�قوله َوَهَبْت Zٕان bلة
أحَلْلنا ٕانّا ـ قوله ã| Fك للخطاب@, اXقام فٕاّن اòطاب@, ٕا� الغيبة من عدوٌل فيه وليس

مؤمنًة@/ وامرأةً أزواَجک@/// لََک

النفسـانيّة ا¦اي�ت ومن دنيـويّاً عمً� وٕارادتُـه ا+سـتنكاح صفة كانت وØXا
وبلحاظه@, ٕاZانه جهة من اXؤمن مرتبة oوتعظ إ+Zان مقام Qليل تعا� فأراد ظاهراً@:

اXؤمن#@/ دون بكلمة Ø@فع

ã| روحـانيّة كFليّة Rاّصة ليس اòالصة هذه أّن ٕا� ٕاشارة فيه 
التعب فهذا

Ø ãللن� اُعطيت ا Ø̂ وٕا إ+Zان@, مرتبة دون هيى بل مقام@, وعلّو ¾Ìف مزيد توجب نف«Îا
منظورة@/ وجهات خاّصة Xصا¬ XصZ

استعGFا@/ موارد ã| اXاّدة wذه 
التعب لطف فظهر

/@hالكر القرآن ã| فيه استعملت مورد أيى ã| اXاّدة خصوصيّة عن تغفل ف�

من معّرب ٕامّا وهو الديوان@, من ّ انðاعيى مشـتّق أ@نّه فالظاهر التدوين@: وأمّا
/@ Ø ãèعر أو الفارسّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٠٩ دين

دين@:

+زماً ٕاّ+ يستعمل + قتيبة@: ابن قال اXداينة@/ من َديناً يدين الرجُل داَن ـ مصبا
وع� دائن@, فهو استقرض@, ٕاذا الرجل@: دان ّكيت@: السِّ ابن وقال ين@/ الدَّ يأخذ فيمن
فٕاذا ,@ متعّدٍ فعل من يكون ا Ø̂ ٕا اXفعول Ëºٕا ٔ+ّن َمديون@, و+ مَدين منه يقال ف� هذا
ِدنتُه فيقال ومتعّدياً@, +زماً يستعمل bاعة@: وقال وداينته@, أَدنْته قلَت التعّديى أردت
ين الدَّ يأخذ مَن الدائن فيكون دائن@, الفاعل Ëºوٕا وَمديون@, مَدين فهو أقرضَته@, ٕاذا
من بَديٍن rتعامل ٕاذا أيى بَدْيـٍن Ôrَتداين وٕاذا /@ التعّديى ع� يُعطيه ومَن اللزوم@, ع�
فالصداق اXبيع@, و\ن القرض هو لغـًة ين الدَّ أّن تقّدم@: و]ا با+�ية فثبت وغ
ه@/ َسلٍَم
الذّمـة@/ ã| واستقراره لثبوته التشبيه ع� ¾Ìعاً بل لغة@, بدين ليس وLوه والغصب
ودّينُته@: َسيِّد@/ فهو ساَد مثل َديٌِّن فهو كذلک به وتََديّن به@, تعبّد ِديناً@: بإ+س�م ودان

جازيته@/ أِديُنه@: وِدنتُه يَدين@/ وما وتركته دينه ٕا� وكلته

/@ لَّ والذُّ ا+نقياد من جنس وهو كّلها@, فروعه يرجع ٕاليه أصل@واحد دين@: ـ مقا
مطيعون أيى ِدين وقوم وطاع@/ وانقاد أصَحَب ٕاذا ِديناً@, له دان يقال الطاعة@, ين@: فالدِّ
أ+مر@/ ذويى طاعة فzا تقام ا Øu@+ٔ بذلک ُسـّميت َمفعلة@, ا Øu@كأ والَمدينـة منقادون@/
كان فٕان ِدين@: Gا يقال العـادة ٕاّن ـ قوGـم فأمّا مَـديٌن@/ والعبد أ+َمـة@, والَمدينـة@:
أخاه ليأُخَذ ـ قوله فأمّا له@/ وانقادت معه مّرت شيئاً اعتادت ٕاذا النفس فٕاّن صحيحاً@,
يوم أيى ـ ين الدِّ يَوم مالِک ومنه@: حgه@, ã| ويقال طاعته@, ã| فيقال ِلک@: ÒXا ِدين ã|
زيد@: أبو وقال له@/ ينقاد أمر فهو كان ذلک َّ وأيى وا�زاء@/ ا¡ساب قوم@: وقال ا¡كم@/
ٕاذا ف�ناً داينت يقال يْن@, الدَّ الباب هذا ومن َيكره@/ ما عليه ل ß Ôa ٕاذا يُدان الرجُل ِديَن
وأدنُت@: بـَدين@/ أخـذَت ٕاذا واّدنت@, ِدنت ويقال إعطاًء@/ وٕامّا أخذاً ٕامّا َديناً عاملتَه
ولذلک ّل@, الذُّ كلَّ فيه ٔ+ّن اXطَّـِرد@, الباب قياس من ين والدَّ َديناً@/ وأعطيت أقرضت
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دين ٣١٠

بالليل@/ وغّم بالyار ُذّل ين الدَّ يقولون

ين@, الدِّ يَوِم مالِِک ـ@ ومنه ا¡ساب@, ين الدِّ أبو@عبيد@: ـ ١٨١ . ١٤ الxذيب
/@ ازيى ÔQو تُعطيى تَعمُل Fك اXع>ـ ـ تَدين@تُدان Fك ـ ومنه مالُک@يوم@ا�زاء, غ
ه: وقال
مَن ـ@@الكَيُِّس ا¡ديث ã|و /@ ãçعاد أيى ãæوَديَد ã<ِدي ذلک زال ما ـ العادة أيضاً ين والدِّ
واستعبََدها@/ ا ÚGأذ أيى نفَسه@, داَن قوله عبيد@: أبو قال اXوت@, بعد ا ßX وَعِمَل نفَسه دان
ا¡ساب ذلک أيى ـ Ùoالَق ين الدِّ ـ وقوله له@/ والتعبّد طاعته هو ا Ø̂ ٕا هذا من s ين والدِّ
Wلوك#@/ 
غ الفّراء@: قال ـ َمِدين� Ò	غ Ôrُكن ٕان ـ وقوله /@ اXستويى والعدد الصحيح
اسـتقرضت ودنته أقرضته@, الرجل ِدنُت أبو@عبيد@:@ وقال Çِزيّ#@/ ÒV Ò
غ وdعت قال
ٕاذا وداَن ,@ ×Ï½َعـ ٕاذا ودان أطاع@, ٕاذا ودان ,@ ذلَّ ٕاذا وداَن ,@ عزَّ ٕاذا الرجل وداَن منه@/

داء@/ وهو ين الدِّ أصابه ٕاذا وداَن اً@, ØÌ¾ أو َخ
اً اعتاد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقّررات أو برنا¶ قبال وا+نقياد اòضوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ+صل أّن
أو أمر مقابل ã| oوالتسل واXقهوريّة وا¤كوميّة والتعبّد الطاعة منه ويقرب معّينة@/

جزاء@/ أو قانون أو حكم

وا¡ساب ا�زاء من يقرب@من@مصاديق@أ+صل, اللفظ]ا Ì Ø»يف ا+عتبار وwذا
وغ
ها@/ واXملوكيّة والعادة والذّل والطاعة ين والدَّ

القـيدين اعتبار من و+بّد قلناه@, ما هو Ø ãا¡قيـ� اXع> بأّن نتوّجه أن و+زم
غ
ها@: أو ا�زاء أو الطاعة أو ا+نقياد مطلق وأمّا برنا¶@/ مقابل ã| وكونه اòضوع

أ+صل@/ من فليس
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٣١١ دين

حصول وهكذا ا+نقياد@, بعد العّزة أو ما ذلٌّة وآثاره@: أ+صل هذا لوازم ومن
والتثّبت اXعصية@, أو الطاعة وIقّق اً@, ØÌ¾ أو خ
اً ا�زاء وٕاجراء وا¤كومّية@, التعبّد

وا+عتياد@/

وا¡ساب وا�زاء ا¡كم عليه يطلق ال@نا¶@: جانب من لوحظ اXع>@ٕاذا وهذا
ãæمعا ã| فيستعمل والقابل اXطاوع جانب من اعت@ وٕاذا مyا@/ يقرب وما وإ+عطاء

وغ
ها@/ يأخذه ٕاذا ين والدَّ واXملوك والذّل الطاعة

فيقال@: /@ والتعّديى اللزوم مورد ã| تستعمل ا Øuٕا يقال ا+عتبارين هذين وع�
¾Ìائط ين@و¾Ìائطه@من مقّررات@الدَّ Iت وقع استقرض@أو أو َديناً أخذ الرجُل@ٕاذا داَن
وقوانـينه@, أحكامه Iت وخضع ]قرراته الðم أيى بإ+س�م وداَن وأ+جل@, التأدية
يـن الدَّ أحكاَم ودان دانَه ويقال هو@/ حيث من واòضوع التعـبّد نفس بلحاظ هذا

قباله@/ ã| يدين ما لوحظ ٕاذا ين@, والدِّ

ã|و الفاعل@, ٕا� ا¡دث ونسبة الصدور جهة ٕافعاٌل وهو إ+دانة ã| وي�حظ
أخـذ أيى فتَدايَـَن وداينته أَدنته فيقال التداين@, ã| وهكذا ا+سـتمرار@, جهة اXداينة

مستمّراً@/ ين الدَّ

/@٢٨٢ . ٢ ـ فا@كُتبوه ُمَسّمًي ٕا�أَجل بَدين Ôrَتداَين ذا@ ٕا

كان@/ موقع ّ أيى ã|قّرراتXا هذه Iت rووقع َديناً kأخذ ٕاذا أيى

َيبَتِغ وَمن ين@, الدِّ لَُه Òِلص� ÔU ا¡ّق@, ِديَن َيدينوَن Aو ,@> كلُّه يُن الدِّ ويكوَن
ِدينه@, َعن منكُم يَْرتدَّ وَمن ,@> وجَهه أسلَم ن Ú ßW ِديناً وَمنأحسُن ِديناً@, اAٕس[ِم Ò	غ

وَلِعباً@/ ُهُزواً ِديَنكُم ُذوا ØHا

وا+نـقياد واòضوع oالتسل هيى الدين حقيقة أّن ع� الكرZة ا+�يات فتدّل
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دين ٣١٢

هذا ويكون والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة وقوانينه اXقّررة sا أحكام قبال ã| الَبّت اòالص
تعا�@: قوله مع> وهذا ا+نقياد@, هو ين الدِّ أّن ظهر وقد ,@sا ã|و s Uلصاً ا+نقياد

يَن@/ الدِّ لَُه Òِلص� ÔU
وIّصل حصل ]ع>ما وبالك«ÌٕاËºمصدر مصدر@, بالفتح ين الدَّ أّن $O@+و
ذات@, ٕا� نسـبة دون من هو حيث من ا¡ـدث نفس وهو اòارج@, ã| اXصدر من
هو حيث من العمل هذا ونفس ا+نقياد ذات ين والدِّ وا+نقياد@, اòضوع هو ين فالدَّ
مـقّررات قبال ا+نقياد نفس ين الدِّ مفهوم ã| في�حظ ذات@/ ٕا� ينسب أن دون من

والُغسل@/ الغَسل ã| Fك معّينة@/

َتِبَع Xن ه@, ُكلِّ يِن الدِّ َع� ِلُيظِهَرُه َحنيفاً@, يِن ِللدِّ وجَهَک أِقم ,@ Ùoالَق يُن الدِّ ذىلَِک
نوحاً@/ ِبه ×Ï Ø¼َو ما ين الدِّ ِمَن َلكُم َع ÒÌ Ò¾ دينُكم@,

أحكام Iت الكامل واòضوع ا+نقياد مفهوم وIقّق الدين حقيقة ظهور ٕاّن Øj
التعب تري هذا وع� اُ+خروّية@, ا¡ياة ã| هو ا Ø̂ ٕا وج@وته@: سلطانه ومقّررات sا
ين@, الدِّ يَوُم ما أدراَك وما ين@, الدِّ بيَوم ُب ُنكَذِّ َو@ُكنّا الدين@: تعا�بيوم ك�مه ã| عyا

ين@/ الدِّ يوُم هذا ْيلنا َو يا ين@, الدِّ يَوم مالِِک

الواِحِد ِ>ِ اليوَم لُک ÔXا ن Ò ßX م@, Ô Òyبَي كُم ÒJ ِ>ِ َيومِئٍذ لُک ÔXا ـ من قريب اXع> وهذا
ار@/ الَقّه

أقـَهر مَـن هـو يّان فـالدَّ ,@ يى التعدِّ مفهوم فباعتـبار ومَِدين@: َديّان كلمة وأمّا
اXنقاد@/ اXقهور هو والَمدين حgه@, Iت منقاداً غ
ه وجعل وأخَضع

/@٥٣ . ٣٧ ـ ِدينون ÒX أ@ٕانّا َوِعظاماً تُراباً َو@ُكنّا @ِمْتنا ٕاذا أ

َمدينون@/ والناس يّان الدَّ هو تعا� sفا منقادون@, مقهورون أيى
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٣١٣ دين

ال¿Ìع كلFت دون اXوارد@, تلک ã| باXاّدة 
التعب لطف ظهر التحـقيق وwذا
هـذه ã| القـيدين ع� الد+لة لعدم ونظائرها@, وا¡سـاب واXلک وا�زاء وإ+س�م

ين@/ الدِّ 
تفس ã| التسا� التفاس
من ã| ما أيضاً وظهر الكلFت@/

أنت ما بنا وافعل ولطفک@! بفضلک عاِملنا وديّانـه@! ين الدِّ يوم مالَک يا اللّهّم
الواسعة@/ والرaة والكرم ا�ود أهل وأنت أهله@,

البحث بتأييده ويتلوه الّدال@, حرف من ا�زء هذا ٕ+[ام وّفقنا@ الّذيى s وا¡مد
¾Îور من ا¡رام ا¡ّجة ذيى ¾Îر من الثالث تار± ã|وذلک اXعجمة@, الذال حرف عن

اXوّفق@/ وهو فة@, ØÌ¿Xا قم بلدة ã| ١٣٩٧@ه@@ سنة
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّذال

ذأب@:

حركته ã| ء ãÏ¿لل يكوَن وأّ� استقرار قلّة ع� يدّل واحد أصل ذأب@: ـ مقا
ُذِئب ويقال واحدة@/ جهة غ� من لِتذّوبه بذلک يى Ød الذئب@, ذلک من واحدة@/ جهة
َمذأبة@: وأرض جانب@/ كّل من أتت :@ Ố الر تََذّأبت ويقال@: غنمه@/ ã| وقع ٕاذا الرجل@,
وُذؤبان@/ أذُؤب@وِذئاب الذئب وbع ِذئباً@خبيثاً/ صار ٕاذا وَذُؤَب@الرجُل: @كث�ة@الذئاب@/
بالذئب@, Gا َت Ø{فتش ع�@ولدها ا Òtظأر ٕاذا ع�تفاعلُت: تذاُؤباً, الناقَة ويقال@تَذاَءبُت

/@Hالَعطوف @=@ ؤوم الرَّ الَعطف@/@ @= Qالظَّأر@ عليه@/ Gا أرأم ليكون
ã| اGاُء دخلت ا Ø[ور واُ�ن�@, ع�الذكر ويقع مز@, Ôv و� مز Ôv ئب@: الذِّ ـ مصبا
التخفيف وNوز وُذؤبان@/ ِذئاب الكث� وbع أذؤب@, القليل وbع ِذئبة@/ فقيل اُ�ن�

ذياب@/ فيقال

يـقال الناس@/ ُذوبان ã| فيُصبح الغار@: حديث ã|و /@ Ø Òال� كلب الذئب@: ـ لسا
ُخفّف ولكنّه ُذؤبان فيه وأ�صل ئاب@, كالذِّ م Øu@�ٔ ُذوبان ولُصو¼Îا@: العرب لَصعاليک
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ذأب ٣١٦

الُمَتذئّبة عبيدة@: أبو مَأسدة@/ أرض كقولک الذئب كث�ة َمذأبة وأرض واواً@/ فانقلبت
ٔ�@نّه ئب الذِّ فعل من اُخذ مّرة@, هاهنا ومن هاهنا من ء Qيى ã�ّال الرياح من والُمتذائبة
بـداء ا` رماه وقالوا@: فّزعُته@/ وذّأبُته@: الذئب@, من فِزع الرجل@: وُذِئَب كذلک@/ ãçيأ
النـاصية ؤابـة@: والذُّ ذلک@/ Òغ� له داء � أ@نّه يزعمون م Øu@�ٔ ـوع Ôا� يَعنون ئب@, الذِّ
وهو ذاِئب أ�صل وكان الذوائب@, وا�مع الرأس@, من الناصية َمنبت وقيل لنََوساuا@,
ã�ّال هيى الرأس ُذوابَـة زيد@: أبو واواً@/ فقلبـوها �اُ�و اGمـزة ليّنوا م Øyلك القياس@,
bع هيى قريش@, َذوائِب ِمن َلسَت ٕانّک ـ حديث ã|و َعر@/ الشَّ من ّوارة بالدَّ أحاطت
استع� Øj أعfه@, ا�بل وُذؤابة الرأس@, شعر من HفتولXاQ الَمْضفور عر الشَّ وهيى ُذؤابَة
طرَده الرجَل@: وذأَب اقتدارهم@/ وذويى أ¾Ìافهم من لسَت أيى واXرتبة@, وال¿Ìف للعّز

وÍÈَبه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نوع من كونه يَبْعد و� اÎ¿Xور@, ا¡يوان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
/@ Øال� كلب ٕانه اللسان ã| قال Fك الكلب@,

/@ ّ انðاعيى اشتقاق مyا ا¢تلفة الصيغ واشتقاق

وابـة الذُّ يـقال@: يب@/ الذَّ أو وب الذَّ من مأخوذة كوuا فالظاهر ؤابة@: الذُّ وأمّا
وهكذا البع�@/ ع�عنق الشعر يبان والذِّ َذوائ}ا@/ َيضِفر أيى أمّه ب يُذوِّ وٕانّه وائب والذَّ

ّب@/ الذَّ من مأخوذاً كونه فالظاهر الطرد@: مفهوم

اللـغة@, أهـل عرف ã| اXستعملة ãæعاXوا اللغات ã| كث�ة أ�مر هذا ونظائر
اللغات@/ تداخل باب من ا Øuوٕا

ئب@/ الذِّ يأ@ُكلَه أن وأخاُف
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٣١٧ ذأم

/@١٧ . ١٢ ـ ئب الذِّ فأ@كلَُه َمتاِعنا ِعنَد ُيوُسَف وَتركنا
يوسف@/ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذأم@:

فاXتاع عاَبه@/ القلب@: ع� وذاماً باع@, باب من اً ÖZَذ اXتاَع الشخُص ذاَم ـ مصبا
مَذُؤوم@/ فهو مثله@, نفع@: باب من باGمزة يذأمه وذأمه /@hمَِذ

ã,َأ@كرهت أيى كذا@, ع� ã,َأْذأمْت يقال وعيب@, كراهة ع� يدّل أصل ذأم@: ـ مقا
فليس أن@: الذَّ فأمّا َمذؤوم@, وهو العيب@, والذأم@: حقَّرته@/ أيى ذأمُته@, ويقولون عليه@/

/@oم من مُبَدلة فيه النوَن ٔ�ّن ,@fًأص

مثل وحقَّره@, عابه ٕاذا يذأمه@, ذأمه يقال مز@, Ôv و� َمز Ôv العيب@, الذأم@: ـ صحا
ويقول@: َمذؤوم@/ فهو ذأبه@,

َذZاً أذZه ِذمته منه تقول ذاماً@/ سناُء Ò¡ا تَعدم � اXثل ã|و العيب@/ والذام@: h الذَّ
ومَذؤوٌم ا¦ام@, ع� ومَذيوٌم النقص@, ع� hمَذ فهو ]ع,@, كلّه وذWته وذأمته وذاماً@,

اXضاعف@/ من ومَذموٌم Yزت@, ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو الذّم مفهوم أّن Fك ا¡قارة@, مع العيب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
حرف بسبب وهذا العيب@, مع ا¡ق� هو h والذَّ اXدح@, مقابل ã| وهو اXطلق العيب

وا�Lطاط@/ ع�ال2ول الداّل الياء

ا¡قر@: أو العيب ومطلِق والتحذير وإ�خـزاء والكراهة @الّطرد ـ oمفاه وأمّا
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ذّب ٣١٨

وآثاره@/ لوازمه من بل أ�صل من فليست

/@١٨ . ٧ ـ َمْدحوراً َمذُؤوماً ِمyا )خُرْج قاَل
كنَت ã�ّال مقامک عن وحق�اً ناقصاً نفسک وجعلَت عيب ذا فأنت¼Íَت أيى

اGوان@/ Mالة مُبَعد وأنت علzا
غ�ها@/ دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص@٣٥٥@/ ,@ ذيى @راجع ـ ذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّب@:

وا�~خر ه@/ Ôغ� به ويشبّه عليه مل ÔJ Øj طُوي6@, ـ أحدها ثfثة@: أصول ـ مقا
وواحدته معروف@, باب@: الذُّ ـ فأ�ّول وا¡ركة@/ ا�ضطراب ـ والثالث ّدة@/ ß¡وا ّد Ò¡ـ@@ا
ذَبْبُت ويقال ا@/ Ôuٕانسا الَع8@: ُذباُب عليه مل ÔJو به يُشبَّه ا ØWو أِذبَّة@, ا�مع وbع ُذبابة@,
إ�بل من والَمذبوب به@/ يتأّذي ã�ّال باب الذُّ عنه طردت كأ@نّک عنه@, دفعَت ٕاذا عنه
وأمّا اÇXذبوب@/ با¡مل ُشبّه كأ@نّه اa�ٔق@, والَمذبوب@: ِمنخره@/ الذباُب يَدخل الّذيى
بَْذبة الذَّ ـ الثالث وأ�صل َحّده@/ السيف@: وُذباب َحّدها@/ البع� أسنان فُذباُب ـ ا¡ّد
@كر@, الذَّ بَْذب@: والذَّ أمرين@/ ب8 اX;ّدد الُمَذبذب والرجل اGواء@/ ã| اXعلّق ء ãÏ¿ال نوس
ياد الرِّ َذّب يى Ød وقالوا ياد@, الرِّ َذّب ويسّمي ,@ ØãÏ¿الوح الثور ّب@: والذَّ يتذبذب@/ ٔ�@نّه
هذا ومن واحد@/ موضع ã|يثبت � ويذهب ء Nيى ٔ�@نّه Hوغ�ه اXرعي ã| Qاختfف
Qذبـل َذويى ٕاذا النبُت وذّب العطش@/ من َذُبَلْت ٕاذا شـفتُه ذّبت قوGم الثالث أ�صل

هَزل@/ جسمه@: وَذّب /@Hماؤه ونشف
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٣١٩ ذّب

أِذّبـة@, القـلّة ã|و وِغـربان@, ُغراب مثل ِذبّان الك>ة ã| bعه باب الذُّ ـ مصبا

الّـذيى طرفه السيف@: وُذباب ُذبابات@/ وا�مع بقّيته@, ء@: ãÏ¿ال وُذبابة ُذبابة@/ الواحدة
قتل@: باب من َذبّاً حرZه عن وذّب م;ّدداً@/ ح�اَن تركه َذبْذبًة@: وَذبَْذبَه به@/ ÍÉب يُ

ودفع@/ aي
والزناب� النحل وع� الطائرة@, ا¡¿Ìات من اXعروف ع� يقع باب الذُّ ـ مفر
ان Òطـ� شـعاعه ان Òلط� أو wيئته لتصّوره به يى Ød ٕانساuا@, الع8@: وُذباب وLوYا@/
الذباب@/ عنه طردت فfن@: عن وذّببُت ٕايذائه@/ ã| به تشبzاً السيف وُذباب باب@/ الذُّ
حكاية والذبذبة@: فfن@/ عن ذببت فقيل الدفع £رد الذّب Øj به@, يُطرد ما والِمَذّبة@:

وحركة@/ اضطراب استع�لكّل Øj اXعّلق@, ء ãÏ¿لل ا¡ركة صوت

عyم@, يدفع أيى َذبّاً حرZه عن يَُذّب فfن يقال ذّب@: ـ ٤١٢ . ١٤ الxذيب
من غلظ Qما الفرس ُهْلب من تُسّويى Hء ãÏ¿ال Qجنس َهنَة والِمذّبة@: الطرد@/ ّب@: والذَّ
ّر@/ ß¡ا آخر ã| َجّف ٕاذا يَِذّب الغديُر ذبَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن بّان@/ الذِّ wا يُذّب Hشعره
ا�Çنون@, الطاعون@, باب@: والذُّ بار@, ا�~ ِمياه من البقيّة ء@, ãÏ¿ال بقيّة بابة@: الذُّ عبيد@: أبو

أيى �ِذع ُذباب فfن من فfناً أصاب :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن ُجّن@/ ٕاذا الرجُل ُذّب وقد
يÍÉب الذيى حّده وِغراره به@, َرق ÔO الّذيى حّده طرف السيف@: ُذباب عبيد@: أبو /@ ØÌ¾
هىؤ,ء ٕا�× و, هىؤ,ِء ٕا�× , ذلَِک Òب� Òُمَذبَذب� اXنافق8@: صفة ã| وعّز جّل ا` وقال به@/

هؤ�ء@/ وعن هؤ�ء مَُدفّع8عن دين اXع,مَُطرَّ ,@١٤٣ .@@٤ ـ

ومـنع@, دفَع ذبّاً@: يَُذّب عنه وذّب الطرد@/ ّب@: والذَّ واXنع@/ الدفع ّب@: الذَّ ـ لسا
ويقال@: ,@ الذبَّ أ@ك> أيى وَذبََّب عyم@/ يدفع ذبّاً@: حرZه عن يُذّب وفfن عنه@/ وذببُت
وَذبَذَب /@hا¡ـر عن دفّاع وَذبّاب@: ِمَذّب ورجل فيـه@/ بولغ ٕاذا تذبيب@: غ� ِطعان
ب8 ويذهب ء Nيى Qمن لواز ßا� :@ Ø ãè والذَّ aاهم@/ أيى وأ�هَل وار ßا� منع ٕاذا الرجل@:
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ذّب ٣٢٠

يتقاّر � وبَع�َذّب@: واحد@/ مكان ã| يستقم nو اختلف ذبّاً@: يَِذّب وذّب /@Hأ�م� يديى
شّدة من وَذَبلت وَجّفت َيِبست وذِبَبْت وُذبوباً وَذبَباً َذبّاً تَِذّب شفته وذبَّت موضع@/ ã|

لغ�ه@/ أو العطش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مورد ã| الدفع أيى ,@ ا¡ميى بعنوان الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ـ وأمـثاGا والرّد واXنع الدفع مواد وب8 بيyا الفارق هو وهذا القـيد@, وwذا ا¡Fية

الدفع@/ راجع

حرZه@/ عن وذّب ودفع@, aيى أيى ذبَّ ـ قوGم اXفهوم هذا ع� ويدّل

والِذبّان ØÌ¿ال ومطلق والطاعون ا�نون من يَُذّب ما ]ع, فهو باب@: الذُّ وأمّا
ويعلم ٕاحساساته@, مَظهر وهو الفرس اُذن وطرف القاطع السيف وحّد اXزلِقة والع8

وصولته@/ غضبه منه

وغ�ه@, اXاء من كبقيّة َفظ@, ÔJو َميى ÔJو عنه يَُذّب ما ]ع, فهيى بابة@: الذُّ وأمّا
الع8وغ�Yا@/ وكٕانسان

]Çع, عنه ذّببت وكذلک الذباب@, منخره ã| الّذيى إ�بل ]ع, الَمذبوب وأمّا
/@ ّ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن والَمَذّبة@: الِمَذبّة وكذلک باب@, الذُّ عنه طردت

ويدّل كالزلزلة@, ّ الرباعيى ã|@التضعيف من وهو ّب@, الذَّ من fأخوذ الذبذبة@: وأمّا
ويكون يَُذّب من والُمَذبَذب @مكرراً, ميى ÒJو من@يَذبُّ هو فالُمَذبِذب الذّب@, ع�@تكرار

وهناك@/ هنا من التكرار ع� ومُدفَّعاً مُطَرداً

أيى Ë»Çا� وذّب جّف@, أيى الغدير وذّب ذَبلت@, أيى شفته ذّبت ـ bلة وأمّا
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٣٢١ ذبح

Ë»Çوا� والغـدير الشفة tيّؤ توجب اGزال وكذلک والغدير الشفة يُبس فٕاّن َهَزل@:
والفناء@/ ا�~فات عن وIفظها أنف«Îا وIميى Oالف@, ØFع وتدفع لتذّب

}م َيْسـلُ وٕان َلـُه )جَتَمعوا َولَو باباً ذُ ُلقوا ÒO لَن اِ> ُدوِن ِمْن َتدعوَن الَّذيَن ٕانَّ
/@٧٣ . ٢٢ ـ َشيئاً باُب الذُّ

ٕان هذا مع الذباب فٕاّن مذبوباً@: وكونه لصغره باب بالذُّ ا�~ية ã| مقابلxم علّة
منه@/ يستنقذوه أن يقدروا لن شيئاً يسل}م

ا` فجعَل العنكبوُت أ�شياء وأقنُع باب الذُّ أ�شياء أحرُص أفfطون@: وعن
ا¡يوان@/ حياة أ�شياء@/ أحرِص ã| أ�شياء أقنِع رزَق

/@١٤٢ . ٤ ـ هؤ,ء ٕا�× َو, هؤ,ِء ٕا�× ذلِک, Òَب� Òُمَذبَذب�

جـانب عن يدفعون Øj جانـب عن ويدفعون ذلک ب8 ين Ùمتح� يقعون أيى
يسلكون@/ سبيل ّ أيى �وٕا Jمون طريق ّ أيى عن يدرون � فهم آخر@,

نظائرها@/ دون ا�~ية من اXوردين ã| wا التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذبح@:

َذÇMاً@, الشـاة ذMت مصدر بح فالذَّ ّق@/ الشَّ ع� يدّل واحد أصل َذبح@: ـ مقا
بـزل ٕاذا ,@ نَّ الدَّ ذبَح ويقال@: أ�صابع@/ اُصول ã| شـقوق والُذباح الَمذبوح@, والذبح@:
أ�رض تشّق صغار ُسيول والَمذابح@: /@Hوالشّق الثقب والIل@: /@oالعظ الراقود ّن@: Qالدَّ

شقّاً@/

وbعها ُيذَبح@, ما بيحة@: والذَّ ومذبوٌح@, َذبيح فهو َذMاً@, ا¡يوان َذMُت ـ مصبا
بـح والذِّ بـزلَته@, ٕاذا ,@ نَّ الدَّ ذMت يقال الشّق@, بح الذَّ وأصل ,@mوكرا كرZة مثل َذبا´
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ذبح ٣٢٢

ومذبح ا¡لقوم@, والَمذَبح@: به@, يُذبَح السك8ّالّذيى واßXذبح بح@, للذَّ يّأ Ôv ما ل ßa وزان
اXسجد@/ كمحراب الكنيسة

/@oَعظ بذبٍح وَفَديناُه ـ يُذبح ما والذبح الشاة@, ذMُت مصدر بح والذَّ ـ صحا
بيح@: والذَّ علzا@/ Ëº�ٕا لغلبة باGاء جاءت ا Ø̂ وٕا ذبيحة@, واُ�ن� الَمذبوح@, بيح@: والذَّ
Çذَت ØHا ٕاذا اّطبخُت كقولک ذبيحاً@, ذت ØHا واّذMُت@: للنُّسک@/ يُذبح أن يصلُح الّذيى
للَقراب8@/ بذلک يت Ød الَمحاريب@, والَمذابح@: بعضاً@/ Îم ÔÉبَع َذبَح القوم: وتذابَح طبيخاً/
اِبح@: الذَّ وَسعد جل@: الرِّ ã| أ�صابع باطن ã| تكون شقوق والتشديد@: ØËÉبال بّاح والذُّ
منه قريب صغ� Sم Fyم واحٍد ِر Ö ÒL ã|و اِن@, Øن� كوكبان وYا القمر منازل من م2ل

ذاMاً@/ فسمِّيى يذMه@, @كأنه
وهو Hوالرأس العنق Qمَفصل النَّصيل عند باطن من ا¡لقوم قطع بح@: الذَّ ـ لسا
فٕان وذبائح@/ وذباحي َذÇMيى نِعاج من وذبيح ذبيحة وشاة ا¡لق@/ من بح الذَّ موضع
يقال@: ُيذّكر@, مع,مفعول ã| نعتاً كان ٕاذا fًفعي ٔ�ّن اGاء فيه تدخل n ذبيح شاة قلت@:
َيذبح@, وجع كأ@نّه ا¡لق@, وجع ة@: ÒM والذُّ ة ÒM والذَّ باح والذُّ خضيب@/ وكّف قتيل ٕامرأة

بالتسك8@/ ة ÖMالَذ يعرف nو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البدن@, من الرأس وفصل ا¡Çلقوم قطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وهكذا مبالغة@, باح بالذُّ جل والرِّ اليد أصابع شقوق ã| Øويع� Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ورأس

وأ�رض@/ ّن الدَّ من خاّصة موارد ã|
/@٧١ . ٢ ـ َيفَعلون كادوا َوما@ وها Ô ÒMَفَذ
/@١٠٢ . ٣٧ ـ ک Ô ÒMأذ ã Ùæأ اXناِم ã| أريى
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٣٢٣ ذخر

/@٢١ . ٢٧ ـ ã Øلَيأِتي� أو نَّه ÒMذ,ٔ أو

/@٣ . ٥ ـ النُُّصب َع� ذُبح َوما

/@٦ . ١٤ ـ أبناَء@كُم ون ÙMيُذ
/@١٠٧ . ٣٧ ـ oَعظ ِبذبح وَفديناه

واXصـدر وَذبيٌح@, مَذبوٌح فهو ويُذبَُح@, وُذِبَح ّن@, Ò ÒMوأذ وأذبَُح يَذبَُح َذبَح يقال
ين@/ والدِّ ين الدَّ ã| قلنا Fك بح الذِّ اXصدر Ëºوٕا بح@, الذَّ

فالنظر اXفعول@, �ٕا النسبة وحيثيّة الوقوع جهة يfحظ وفيه تفعيل والتذبيح
اXذبوحة@/ أ�بناء �ٕا ـ أبناَء@كُم ون ÙMيُذ ـ ã|

خارجة@عن@أ�صل@وا¡قيقة@/ ِل@ووجِع@ا¡لق: ÒIوال@ الشقِّ فظهر@أّن@مفاهo@مطلق

وع¿Ìون \انية هيى ã�ّال القمر منازل من ٢٢ م2ل Ëºٕا هو الذابح@: َسعد وأمّا
اXربوطة@/ الكتب �ٕا فل�اجع النجوم@, حساب ع� م2ً�

واXلل, @bيع@اللغات ã|@شائعة العامّة العرفيّة ا�ستع�Fت ã| التجّوز و�PO@أّن
الغائب8@, ع� خفيت وٕان ا�ستعFل@, ح8 تfحظ بعيدة@, أو قريبة Uتلفة ]ناسبات

ع�ا¡قيقة@/ جارية وهيى ,@hالكر القرآن كلFت ã| Mثنا موضوع وأّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذخر@:

ا¡اجة لوقت أعددتَه ٕاذا خر@: الذُّ Ëº�ٕوا نفع@, باب من َذخراً ذخرته ـ مصبا
أذخار@, خر الذُّ وbع أيضاً@, وذخ�ة َمذخور@, فهو مثله@, افتعلت@: ع� واّدخرته ٕاليه@,

/@ ابيضَّ جفَّ وٕاذا الر´ ّ ذ@كيى معروف نبات وإ�ذِخر@: ذخائر@/ الذخ�ة وbع
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ذخر ٣٢٤

َذخراً@, أذخُره ء ãÏ¿ال ذخرت يقال Jفظه@, ء ãÏ¿ال ع�ٕاحراز يدّل ذخر@: ـ مقا
ويقولون وعروقه@/ إ�نسان َجوف Nمع Ëºٕا وهو الَمذاِخر@, الباب ومن واّدخرت@,

جوفه@/ أيى َمذاخَره Ôالبع� fٔم

وكذلک ذه@, ØHا وقيل اختاره@, ٕاّدخاراً@: خره وادَّ ذخراً يذَخرُه َء ãÏ¿ال ذَخر ـ لسا
وقال Çره@/ Ò ÒHاذ وأصله اّذِخروا@, او كلو حيَّة@: الضَّ حديث ã|و افتعلت@/ وهو اّذَخرته@,
مكانه@, ã| اعBده لشّدة معه Nريى أن النَّفَس �@Zكن حرفVهور الذال ٔ�ّن الزّجاج@:
الدال@/ وهو جهرها ã| الذال يُشبه حرفVهور التاء Uرج من فاُبدل مهموسة@, والتاء
وذَخـر أذخار@/ وا�مع خر@, الذُّ وكذلک اّدخر@, ما وهيى الذخائر واحدة والذخ�ة@:
فاّدَخروا@/ �يَّدِخروا أن اُِمُروا اXائدة@: حديث@أصحاب ã|و أبقاه@/ َحَسناً: لنفسه@حديثاً

أذَخـُر وذخـرت وغـ�ه@, مال من اّدخرته ما خر@: الذُّ ـ ٢٠٣ . ٢ ا�مهرة
وÇbع بعده@, أبقاه ٕاذا حسناً حديثاً لنفسه ذخر قالوا Øح� كfمهم ã| ك> Øj ُذخراً@,

أ�خطل@: قال ذخائر@, وbعها أيضاً@, خر الذُّ مثل والذخ�ة أذخار@, ُذخر

أ�عـFل كـصا¬ يكـون ُذخراً Qد n خائر الذَّ �ٕا افتقرَت وٕاذا

الذخر@/ من افتعلت وهو اّدخاراً واّدخرُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهذه بعُد@, منه ليستفاد وٕابقاؤه ء ãÏ¾حفظ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
حقيقxا@/ ã| مأخوذة القيود

إ�بـقاء@: أو Çاذ ØHا� أو ا�خـتيار أو ا¡Çفظ أو إ�حراز مطلق oمفاه وأمّا
لوازمها@/ ومن مyا قريبة بل ا¡قيقة@, بBم فليست
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٣٢٥ ذرء

الذخ�ة@/ اختيار أيى ا�ختيار@, ع� يدّل وهو افتعال وا�ّذخار@:

والرخوة@: والشديدة واXهموسة ا£هورة ا¡روف وأمّا
كـّررtا ٕاذا@ التنفّس Zتنع بأن Iّرك@, ٕاذا النَّفَس جرياُن Jتبس ما فا£هورة@:
١٨ وعـددها Uارجها@, ع� واعBدها تصويxا لقّوة وذلک قَقَقَـَق@, ã| Fك متحّر@كة@,

مُطيع@/ ُجنٌد َغزا ٕاذ َربض قّوٍ ِظلُّ Qمعها حرفاً

اعBدها ٔ�ّن Iريكها@وتكررها, عند جرياُن@التنفّس �@Jتبس ما واXهموسة@:
َخصَفة@/ َستَشِحثُک ـ@ وQمعها النََّفس@, تلفّظها مع فيجريى ضعيف@, ]خارجها

٨@حروف@, @Uارجها,@وهيى ã|@اuٕاسكا عند النَّفَس ما@Jتبس@جريان والشديدة@:
fRفها@/ والرخوة@: قَطبَت@/ أِجُدك ـ وQمعها

والرخوة@/ ب8الشديدة Dف واقعة ـ عنّا َيْرِو n ـ حروف ٕاّن ويقال@:

اXهموسة@/ من والتاء ا�هر@, حروف من والدال الذال أّن فظهر

/@٤٩ . ٣ ـ بُيوتكُم ã| ِخرون َتدَّ َوما تأ@ُكلوَن ]ا نبُِّئكُم واُ
بعُد@/ منه لتستفيدون وتُبقون وQمعونه Iفظون وما أيى

تّدخرون ØFفيف,وع تأ@كلون ØFع @كم Ôأخ� أنا يقول@: وهو HعQÏ»عي قول هذا
أ�مرين@/ هذين أحد من عندهم ما Oلو و� عندكم@/ ذخ�ًة W فيَبْ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرء@:

خلقهم@/ نفع@: باب من َذرءاً اòلق ا` ذرأ ـ مصبا

وُيزَرع@/ يُبذر ء ãÏ¿كال ـ وا�~خر لون@ٕا�@البياض/ ـ أحدYا أصfن@, ذرأ: ـ مقا
ورجـل /@ Ø ãæوَذْرآ Ø ãæَذَرآ ملح ومنه وغ�ه@/ شـيب من البياض وهو الذرأة ـ فأ�ّول
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ذرء ٣٢٦

وأ�صل يَذرأ@/ َذِرٔي منه والفعل بيضاء@/ أيى ذرآء وَشعرة َذرآء@/ واXرأة أشيب@, أذَرأ@:
ا` ذرأ البـاب@: هذا ومن ء@/ ذِريى وَزرع بذرناها@, أيى أ�رض ذرأنا قوGـم خر@: ا�~
:@ ãèأ�عرا وعن@ابن أولعته@به@/ بكذا: فfناً أذرأُت ـ الباب عن شّذ ا ØWو اòلق@يذرؤهم,

حائل@/ أيى َذْرٌء@, وبينه ã,وبي

الثقل8 نسل وهيى ّريّة الذُّ ومنه خلقهم@/ َذرءاً@: َيذرؤهم اòلق ا` ذرأ ـ صحا
ُخلقوا م Øuٕا أيى الناِر َذرُء ا¡ديث@: ã|و /@ راريى الذَّ وا�مع تركتYزtا@, العرب أّن ٕاّ�
الشيب بالتحريک@: َرأ والذَّ النار, ã| يُذَرون م Øuأ أراد بغ�Yز: النار َذرُو قال ومن Gا@/
أذَرأ ٌ وَجديى أذَرُأ وفرس رَءة@/ الذُّ Ëº�ٕوا لغتان@, وَذَرأ شعره َ وَذِريى الرأس@/ مُقّدم ã|
أ�رض وبياضH@اُ�ذن8@وسائره@أسود@/@وحكي@بعÎÉم@ذرأت @أرقش@QاXنّقط@بسواد أيى

بذرtا@/ أيى

وكذلک خلقهم@, أيى اòلق ذرأ الّذيى وهو الذارٔي@, ا` صفات ã| ذرأ@: ـ لسا
منكم Pعله كم Ø<يُك أيى ق@: ٕاسحى أبو قال فيه@, َيذرؤكُم أزواجاً أ,نعام َومن ـ البارٔي

ا�وهريى ذ@كره ما ع� ّريّة الذُّ ووزن فيه@/ ã| اGاء ُذ@ّكر ولذلک أزواجاً@, أ�نعام ومن
وُفـعلوَلة@, Hالذّر ماّدة من Qفتكون ٔي@, رِّ الذَّ من فُِعليَّة ÇNعلها ا�وهريى وغ� يلة@, ُفعِّ
يسـّمي تـزرعه ما أّول والزرع ياء@/ أ�خ�ة الراء قلبـت Øj ُذّروَرة أ�صل فيكون
,@ ã,أغـضب أيى فfن ãæوأذرأ /@ ابيضَّ ٕاذا يَذرأ فfن رأُس وَذِرٔي فَعيل@/ ع� ء الذريى
حّرشتَه ٕاذا ٕاذراًء@, بصاحبه الرجل أذرأُت زيد@: أبو ء@/ ãÏ¿أغضبه@وأولعه@بال وأذرأه@أيى

يتكامل@/ nو منه طرف أيى خ�@, من َذرء ã,وبلغ به@/ فدبَّر به وأولعتَه عليه

يـ;ك وقد ذرواً@, يذرؤهم اòلق ُ̀ ا ذرأ مصدر الذرء@: ـ ٣١٢ . ٢ ا�مهرة
ريّة الذُّ وهيى فzا@: اGمزة العرُب تركت أشياء أربعة بكر@: أبو قال رو@/ الذَّ فيقال اGمزة
واòابية مهموزاً@, النبأ من ٔ�@نّه Ø ãZوالن اòلَق@, ا` برأ من يَّة ßوال� اòلق@, ُ̀ ا ذرأ من
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٣٢٧ ذرء

ء@: ãÏ¾ كّل وُذروُة َذرواً@, ويَذروه َذرياً يَذريه وغ�ه بَّ Ò¡ا وَذري َء@/ ãÏ¿ال خبأت من
اÇGمز@, وأصـله َذرياً@, يَذريى بياض@, شعره ã| صار ٕاذا الرجل رأُس َ وَذِريى أعfه@/

ذرءاً@/ راُسه يَذَرأ ذِرٔي يقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتبـة أيى اN�ٕاد@, بعد والبّث البسط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والتكوين@/ اòلق عن متأّخرة

ء Òال� مـقام بعده Øj التقـدير@, مقام اòلق أّن وخلق@: برء ماّدة ã| سـبق وقد

وهيى اXراتـب@, هذه بعد مرتبة رء والذَّ والتحـويل@/ التصوير مقام بعده Øj والتكوين
الوجود@/ ٕادامة مقام ã| البّث وحالة البسط مرتبة

/@١٣٦ . ٦ ـ َنصيباً نعام وأ,َ رِث Ò¡ا ِمَن َرأ ذَ ا Ø ßW ِ<ِ َوَجَعلوا

با¡رث بسـٌط البسـط@: مرحلة ã|التحّو�ت ومن الوجـود@/ ã| بسط ا ØW أيى
أ�نعام@/ توالد ã| وتوسعة

/@١٣ . ١٦ ـ ألوانُه تِلفاً ÔU ْرِض أ,َ ã| َلكُم ذََرأ َوما

بألوان@/ أ�رضUتلفاً ã| ا ØW لكم بسَط أيى

/@٧٩ . ٢٣ ـ أ,َرض ã| ذرأ@كُم الَّذيى وهَو

العيش@/ ã| للتوسيع فzا وبثّكم بسط أيى

/@١٧٩ . ٧ ـ وإ,نس نِّ ßا� ِمَن َكث�اً @ Ò Úsه� ذََرأنا َوَلَقد

Øح� Øsه� وخلقناهم اXع,: وليس الدنيوّية@, ا¡ياة ã| @بسطناهم@ومّهلناهم أيى
ا¢الفة@/ السيّئة أ�عFل نتيجة ã| يكون ا Ø̂ ٕا Øsه� والبسط إ�شكال@, يرد
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/@١١ . ٤٢ ـ فيه َيذرؤكُم أزواجاً نعام أ,َ وِمَن أزواجاً أنُفِسكُم َلكُمِمن َجَعَل

العمل@/ هذا ضمن ã|و ا�عل هذا ã| أفرادكم ويبّث يبسط أيى

فظهر@أّن@الذرء@@@]ع�@@البسط,@@ومفهوم@@البسط@Oتلف@باخت�ف@@اXوارد@@واXوضوعات

ببسط يكون وقد والتناسـل@, التوالد Ø<بتك يكون قد الوجود ã| فالبسط وكيفاً@, Ó ØFك@
يكون قد أ�رض ã| والبسط عر@/ الشَّ وابيضاض والتشـّيب ا¡ـياة طول ã| الكيفـيّة

ة@/ ØÍÉU وكوuا فzا بالزرع
فهم للنار@, طُعمة كانوا Øح� وانبسطت حياtم امتّدت أيى النار@: َذْرُء ـ وقوGم
به@: أولعته أيى بكذا@, أذرأته ـ وكذلک النار@/ �ٕا يس�ون وا�Lرافات السيّئات أثر ã|

ٕاليه@/ وس�ه ٕارادته وبسط سوقه �ٕا مرجعها فٕاّن

بوجيه@/ ليس ãæعاXا هذه مطلق ã| اXاّدة استعFل أّن فظهر
وهذا وي�ؤه@, Oلُقه ء ãÏ¾ كّل يبسط الّذيى فهو اXتعال@: ٕاËºا` ã| الذارٔي وأمّا
جهات وبسط اòلقة ¡اظ امتداد �ٕا ومرجعـه اòلقـة@, جهة خصوص ã| البسط

منه@/ وا�ستنتاج بقائه ã| ال�ء وتgيل ء Òال�

دعـاء ã| البـارٔي Ëº�ٕا ذ@كر بعد oالعظ Ëº�ٕا هذا ذ@كر اXعـ, هذا ويؤيّد
ذارٔي@/ يا بارٔي يا حافُظ يا باdک أسئلُک ã Øæٕا اللّهمَّ ـ ٨٩ فصل الكب�@, ا�وشن

الذّر@/ فراجع ّرّية@: الذُّ وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّر@:

ا§Çل@, ِصـغار ّر@, الذَّ ذلک ومن وانتشـار@/ لطافة ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
طلعت@, ٕاذا ُذروراً@: الشمُس ذّرت الباب@: ومن والدواء@/ الِملح وَذررُت ذّرة@, الواحدة
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٣٢٩ ذّر

طلع ٕاذا البقل@: ذرَّ زيد@: ãèأ وعن شاِرق@/ َذرَّ ما أفعلُه � ـ Ì¿منت لطيف ضوء وهو
ذاّرت ـ قوGم فأمّا مُنت¿Ìاً@/ ُصغاراً حينئٍذ يكون ٔ�@نّه الباب@, من وهو أ�رض@, من
شاّذ فهو صحيحاً كان فٕان مثقّل@/ كذا انّه قيل فقد ُخلقها@, ساء ٕاذا مُذاّر@, وهيى الناقة
الصحيح@, وأراه Uفّفاً@, ـ بأنفها ذارت قال@: طيئة Ô¡ا أّن ٕاّ� أّصلناه@, الّذيى أ�صل عن

اGمزة@/ Hفيف ع� فيكون تغّضبت@, ٕاذا ذئرُت من حينئٍذ ويكون

باب طلعتمن ٕاذا ُذروراً@: الشمس Hالشمس من يبدو ما Qأّول قرُن َذرَّ ـ مصبا
من نوع رور@: الذَّ أيضاً ويقال ريرة والذَّ قتل@/ باب من َذّراً وغ�ه اXلح وذّرت قعد@/
ّر والذَّ َذّرة@/ والواحـدة َذّر@, وأّم ذّر أبو ومنه ,@ ã Ø,ُك وبه ا§ـل@, ِصغار ّر@: والذَّ الطيب@/
وفzا وbعاً@, واحداً الذريّة وتكون الصغار@, وهم الذّر من فُعليّة ّرّيـة@: والذُّ النسل@,
زيد عن ويروي ك«Ìها ـ والثانية السبعة@, قرأ وwا الذال ØËÈ أفصحها لغات@, ثfث
وQمع عAن@/ بن أبان قرأ وwا كرZة@, وزان التخفيف مع الذال فتح والثالثة ثابت@, ابن
تعا�اòلق@/ ُ̀ ا َذَرأ من ّريَّة الذُّ Nعل وبعÎÉم /@ راريى ع�الذَّ Qمع وقد ع�@ُذّريّات@,

/@Hالذرء Qسبق

طلع ٕاذا ,@ ويَُذرُّ َبقُله@, َذرَّ مَطٌر أصابنا :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن ـ ٤٠٤ . ١٤ الxذيب
وذرَّ رأسـه@, مُقّدم شـاَب ٕاذا يَُذّر الرجُل وذّر مطر@, æأد من يَُذّر أ@نّه وذلک وظهر@,
ِصغار وهو َذّرة الواحدة ّر الذَّ الليث@: وقال Qّدد@/ ٕاذا يُذّر وَذرَّ بَّدده@, ٕاذا يَذّره َء ãÏ¿ال
اÇXلح َذّر تـُذّره أصـابعک بأطراف ء ãÏ¿ال أخذك وهو َذَرْرت مصدر ّر والذَّ النَّـمل@,
يـابس@, دواء من الَقرح ع� أو العـ8 ã| يُذّر ما رور@: والذَّ الطـعام@/ ع� اXسحوق
ع� القّراء أbع ـ بَعض من Îا ÔÉبع يٌّة ذرِّ تذّره@/ الّذيى ء ãÏ¿ال من تناثر ما رارة@: والذُّ
فzمزون العرب من غ�هم Oالفون مكّة أهل يونس@: وعن الذّرّية@/ ã| اGمزة ترك
قال قو�ن@: وفzا قال@: مهموز@, غ� الذّريّة ٕاسحاق@: أبو وقال والذريَّة@/ وال�يَّة Ú ãZالن
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ذّر ٣٣٠

ح8 ّر كالذَّ آدم ُصلب من اòلق أخرج �تعا ا` ٔ�ّن ّر@, الذَّ من فُعليّة هيى بعÎÉم@:
َوزن ع� وَرة ُذرُّ أصلها ُفعلولة@, بعض@: وقال برّبكم@/ ألسُت ـ أنف«Îم ع� أ¾Îَدهم
ã| الواو ادغمت Øj ذّروية@, فصارت ياء أ�خ�ة الراء من ك>اُبدل التضعيفØXا ولكّن
قالوا Fك فُعليّة ُذّريّة الليث@: وقال النحوي8ّ@/ عند وأجَود أقيَس أ�ّول والقول الياء@,

ّية@/ ØÌ Ôº
َء ãÏ¿ال وذّر ء@/ ãÏ¿ع�ال ن>ه Øj أصابعه بأطراف أخذه يَُذّره@: َء ãÏ¿ال ذرَّ ـ لسا
ما والُذرارة@: َذررَت@, ما رور@: والذَّ ذررُت@, مصدر ّر والذَّ د@, بُدِّ ٕاذا وُذرَّ ده@, بدَّ ٕاذا يذّره
بلد من به Nاء الّذيى الطِّيب قَصب انُتحتمن ما ريرة@: والذَّ الَمذرور@, ء ãÏ¿ال من تناثر
وزن مyا مائة ٕاّن ثعلب@: قال َذّرة@, واحـدته ا§ل ِصغار ّر@: والذَّ منه@/ فُتات أو اGند
الداخل الشمس شعاع ã|@ما@ُيري wا وزن@ويراد ليس@Gا ّرة@: الذَّ وقيل@: شع�/ من حبّة
نَ¿Ìهم@, أ�رض@: ã| اòلق ا` وَذرَّ ذّر@/ ãèبأ ã Ù,وك َذّراً الرجل يى Ùd ومنه النافذة@, ã|
َذّريّة قياسه وكان الصغار ا§ل هو الّذيى ّر الذَّ �ٕا منسوبة وهيى منه@, فُعليّة ّرّية@: والذُّ

أ�ّول@/ مضموم ٕاّ� Nٔي n شاّذ نسب لكنّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـ>ه أيى والتـلطيف@, بالتدقيق Ì¿الن هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
والتـلطيف والتبديد والرّش والن> Ì¿الن ـ@ oمفاه مطلق وأمّا والتدقيق@/ بالتصغ�

أّصلناه@/ ما وأ�صل أصلّية@, فليستMقائق والتصغ�@:@

وخÍÉة, نوراً انتشارYا فباعتبار البقل: الشمس@وظهورها@وطلوع طلوع وأمّا
لطيفاً@/ Ì¿انت قد والبقل بالتدقيق@, أضواءها ن¿Ìت قد الشمس فكأّن

ا¡اصلة@/ Ì¿الن نتيجة فباعتبار والتجديد@: التبديد وأمّا
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٣٣١ ذّر

@أ�رض@خارجة@عن@مسا@كyا@بصورة ã|@Ì¿ا@تنت Øuفٕا ]ع,@ا§ل@الصغار: الذّر وأمّا
أّصلناه@/ الّذيى أ�صل مصاديق من فهيى اGواء@, ã| اXنت¿Ìة ّرات كالذَّ دقيقة@, منثورة

النسل فٕاّن أ�صل@, مصاديق ومن اXاّدة هذه من أيضاً ا Øuا فا¡ّق ّرّية@: الذُّ وأمّا
منثورة لب@وال;ائب الصُّ ب8 من Hرج لطيفة ذّرات ظهوره بدء ã|شخص اXنت¿Ìمن

الرحم@/ ã|
للتأنيث والتاء للنسبة@, والياء ,@Ì¿وين يُذّر ما أيى ّرة الذُّ �ٕا منسوبة ّريّة والذُّ

وا�Fعة@/ الك>ة باعتبار

عن Hلو fف الذرء@: وماّدة اXاّدة هـذه ذيل ã| اXذكورة اُ�خر الوجـوه وأمّا
والتحّرف@/ التكلّف

ْر الذَّ ماّدة اXاّدت8وكذا ãæمعا اختلطت وقد الذرء@, وب8ماّدة بيyا الفرق فظهر
القيود تfحظ Øj بعضاً بعÎÉا يلتبس fّلئ النظر دقّة من و�بّد اXواّد@, هذه تفس� ã|و

مyا@/ كّل ã| اXأخوذة واòصوصيّات
الذرو@/ ـ راجع

/@٤٠ . ٤ ـ ُيضاِعْفها َحَسنًَة تَُک وٕان ة ذَرَّ ِمثقاَل َيظلُم , اَ> ٕانَّ

/@٦١ . ١٠ ـ Êء Ú»ال ã| رضَو, أ,َ ã| ة ذَرَّ ِمثقاِل ربّکِمن َعن يَعُزُب َوما

/@٧ . ٩٩ ـ يََره َخ�اً ٍة ذَرَّ ِمثقاَل َيعَمْل ن Ò Òf
من واحـدة ã| أيى Ì¿ين ما ã| يسـتعمل Øj للمّرة@, مصدر َفعلة@, الَذّرة أصل
مصاديق من الواحدة وهذه للمبالغة@, إ�طfق وهذا دقيقًة@/ اGواء ã|@ةÌ¿نتXا أ�جزاء

اòارج@/ ã| اXتحقّقة الذّر
وِمن وٕاÌºائيَل@, ٕابراهيـَم يَّة ذُرِّ وِمن آَخـرين@, َقوٍم يَّة ذُرِّ ِمن آَدم@, يَّة ذُرِّ ِمن
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ذّر ٣٣٢

/@ ã# يَّ ذُرِّ وِمن قاَل سٌن@, ÔT Fx يَّ ذُرِّ وِمن م@, Òx يَّ ذُرِّ لنا Ò Òa يَّته@, ذُرِّ ã| وَجَعلنا ِتنا@, يَّ ذُرِّ

واحدة@, نسبة وNمعها واحد@, حgها فٕاّن وا�مع التثنية ã| الذّريّة افردت قد
:@�تعا قوله ã| Fك فيه@, كانتUتلفة ٕاذا@ ما fRف وهذا

َلنا َهْب وذّريّاtم@, وأزواجهم آبائهم صَلحمن وَمن ّريّاtم@, وذُ آبائهم َوِمن
/@ Ôأع� ُقّرةَ اِتنا يّ وذُرِّ أزواِجنا ِمن

فحgها بيyم@, من Ô8أع وقّرة وصا¡اً ÓZتV كان من �ٕا النظر ٔ�ّن فجمعت
Uتلف@/

و� بالتدقيق@, Ì¿وين يُذّر ما �ٕا ُينسب من وهو عاّم@, ّريّة الذُّ مفهوم أّن فظهر
بسط ]ظهر ليست الذّريّة فٕاّن البسط@, ع� الداّل الذرء ماّدة من الكلمة أخذ يناسب
مساعدة ٕا�عدم مضافاً ,@Ì¿وين يَُذّر ا ØW م Øuبل@ٕا , ã|العر اXتفاهم ã|@أ�شخاص وجود

وقلب@/ حذف �ٕا واحتياجها ظاهراً الكلمة

�ٕا آدم لدن مـن وقاطبـxا بأbعها آدم ذّريّـة اّن فحقيقـته الذّر@: nعا وأمّا
من آدم ã,ب أفراد وكّل صلبه@, من ُذّر Dف باb�ٕال ومتجّمعة منطوية ,@nالعا انقراض

ØFع متوارثون وbيعهم اXرتبة@, تلک ã| مندرجة وطبايعهم وصورهم سجاياهم جهة
الطبيعّية@/ العلوم ã| اليوم ثابت اXع, وهذا فzا@,

بأ�بدان ا¢تّصة ا�زئيّة أ�رواح من Ì¿ين ما ّر@: الذَّ من أيضاً يراد أن وZكن
وهيى وَمـرايا@, Gا �ًfظ أ�بـدان فتكون اXـثال@, nعا ã| وذلک ا�سـFنّية@, ا¡ادثة

أ�رواح@/ تلک من انعكاسات

ألسُت «Îم َع�أنُف وأ¾Îَدهم م Òx يَّ ذُرِّ ُظهوِرهم ِمن آَدم ã� بَ ربُّکِمن َوٕاذْ أَخَذ
/@١٧٢ . ٧ ـ دنا ßÎ Ò¾ ب�× قالوا بربِّكُم
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٣٣٣ ذرع

أيى واXكان الزمان بُعديى فٕاّن ,@Fوفوقه واXكان@, الزمان من عاٍل مقام ã| أيى

ãÏÈاXوا منتفيان@, وتوّجهه وٕادرا@كه وحضوره علمه مقام ã| والعرض@, الطول بُعَديى
قـيّوم Tيط وهو آخر@, مكان من أقرب عنده مكان وليس ِسيّان@, عنده واXستقبل
واحدة@/ ¡ظة ã| وبعيده@, قريبه اXكان ã| وع�ما و�حقه سابقه الزمان ã| ع�ما

nعـا ã| ØFع وQلّيات �ت Ø2وت ظهوراٍت والطبيعة اXلک nعا ã| ما كان وØXا
والعقول, عاn@ا��وت ã| ØFع وظهورات Qلّياٌت@وصور فzا @ما وكلُّ اXلكوت@واXثال,

والصفات@: اÊº�ٔء مظاهر ومن الfّهوت Qليات من ظهورات فzا ما وكّل

ãçلكوXا nالعا تلک ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا مyم@: يَُذّر ما آدم ã,ب ظهور من الرّب فأخذ
/@nالعا هذا �ٕا لطيفة ٕاشارًة الظهور ã| ولعّل واXكان@, الزمان فوق

الطـينات وخلوص الطبايع صفاء �ٕا ٕاشـارة ففzا وال¿Îادة@: إ�¾Îاد وأمّا
أعلم@/ هو وا` ع�الِفطرة@/ يُولَد ـ وال¿Ìك الكفر كدورات عن ونقائها

واXلک@/ اXلكوت العالََميْن@, ã| يُذّر ع�ما ّر الذَّ فينطبق

ال¿Îادة@/ الظهر@, ـ راجع ـ كفاية ا¤دود البيان من اXقدار هذا ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرع@:

أطراف �ٕا اXرفق من إ�نسان من ا Øyلك حيوان كّل من اليد راع@: الذِّ ـ مصبا
وُذرعـان@, أذُرع وÇbعها ُيذكِّر@, العرب وبعض اُن� راع الذِّ ّكيت@: السِّ ابن أ�صابع@/
ِقسـتُه نفع@: باب من َذرعاً الثوَب وذرعُت معتد�ت@, قبضات سـّت القياس وِذراع
يبلغها@/ ã�ّال طاقته إ�نسان@: وَذرُع احBله@/ عن عجز َذرعاً@: بأ�مر وضاق بالذراع@/
كfمه@: ã| وتذّرَع /@ Ó,ومع وزناً ال«Ìيع والذريع@: الذرايع@/ وا�مع الوسيلة@, والذريعة@:
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ذرع ٣٣٤

منه@/ أوسع

Øj ,@Hأ�مام �ٕا ØãÏÉمQ ٕا�قُُدم وIّرك ع�امتداد يدّل واحد أصل ذرع@: ـ مقا
الثوَب ذرعُت مصدر رع@: والذَّ إ�نسان@/ ِذراع راع@: فالذِّ أ�صل@/ هذا �ٕا ترجع@الفروع
فَعجز@/ يُطيق ا ØW أ@ك> تكلّف ٕاذا َذرعاً@, أ�مر wذا ضاق يقال@: Øj وغ�ه@/ وا¡ائط
إ�بل َعت وتََذرَّ ِمذراع@/ والواحد قوا_ها@, الداّبة@: ومَذاِرع سبقه@/ ء@: ã ÒWال َذَرعه ويقال
راع@/ كالذِّ مyا@ ناحية كّل كأّن نواحـzا@, أ�رض@: ومَذاِرع بأذُرعها@/ خاضت اXاَء@:
Qورق اòوَص اXرأة وتذّرعت /@ ãZصاح ل�كب ذراعه ع� وِطئُت :@ Òالبع� وذرعُت
نـاقة ريعة@: والذَّ ذراعها@/ مع ّره Ô] ا Øu@أ وذلک تنقَّْته@, ٕاذا :@Hا¡ص� لعمل Hتاره النخل
الكfم@/ ك>ة وإ�ذراع@: ماشياً@/ معها يتذّرع أ@نّه وذلک الصيد@, يرميى الراميى wا Ø;يتس

راعة@/ الذَّ Ø8َب طو Òòا واسع َذريع@: وفرس

راع@, بالذِّ الَممسوح أيى الَمذروع عن به Øويع� اXعروف@, العضو راع@: الذِّ ـ مفر
وذراع ا¡Çيوان@, بذراع تشبzاً Sم@, أ�سد@: وذراع وأ�رض@/ الثوب من ذراع يقال
بكذا وضاق كفّک@, ã| هو كقولک ِذراعک@, ع�حبل هذا ويقال القَناة@/ صدر العامل@:
ومنه راع@, الذِّ مَددُت وَذرعُت@: ِذراعه@/ ÍÈبُت وذرعته@: /@ يديى به ضاقت Lو ذرعيى

ذراعه@/ مّد أيى س�ه ã| Ôالبع� َذرَع

الروحاني8ّذويى من يداً يسّمي ما كّل ã| جامع Ëºٕا راع الذِّ الليث@: قال ـ لسا
وأذرَع Ìاً@, Ù¿مُب أو مُنذراً ذراعيه رفع الرجُل@: ع وَذرَّ واحد@/ والساعد راع والذِّ أ�بدان@,
الُمكثر ٔ�ّن الذراع مّد ã| أصله وأري ِسيده@: ابن قال وأفرط@, أ@ك> وتََذّرع@: الكfم ã|
راع@, بالذِّ قّدره َذرعاً@: يَذرُعه ه Òالثوَب@وغ� وَذَرع به@/ ما@يُذرع راع@: والذِّ يفعل@ذلک@/ قد
تـقدير أيـضاً@: والتذّرع ذلک@/ من قـدره ء@: ãÏ¾ كّل وَذرُع مَذروع@/ وهو ذارع@, فهو
ذَرعـه مَن ا¡ديث@: ã|و فيه@, �ٕا وسبق غلبه ٕاذا ء@: ã ÒWال وذرَعه اليد@/ بذراع ء ãÏ¿ال
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٣٣٥ ذرع

ِذراعاً, به مثل@ضاق َذرعاً وضاق@به اòروج@/ ã| سبقه@وغلبه أيى عليه@, فf@قضاء ُء ãWال

ذرعيى ضاق أ�صل ã| كان ٔ�@نّه ,@�ً وَّ ÔT Hًاñي] Qأيى Ìاً Ù»َمُف خرج ٔ�@نّه َذرعاً ونصُب
عيناً@/ به وقررت نفساً به طبت ـ مثل Ìاً@, Ù»مُف َذرعاً قوله خرج الفعل ل ُحوِّ ØFفل به@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وØXا الطول@, مساحة ã| واXقايسة التقدير هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اشتقّوا Øj راع@/ بالذِّ بالتقدير الذرع Ìوا Ú»فف راع@: الذِّ هو السابق ã| رع الذَّ مقياس @كان
مددُت ذرعُت@: ـ قوGم من شاهدت Fك مشتقّات@, ّ ا�نðاعيى با�شتقاق راع@: الذِّ من

ذراعه@/ ÍÈبت وذّرعُته@: راع@, الذِّ

Iت وجعله اXقايسة جهة من به وإ�حاطة ء ãÏ¿ال تقدير هو رع الذَّ كان وØXا
العجز عن رع الذَّ ã|وبالضيق الغلبة@والوسع@, عن رع @بالذَّ Ø,فيك Tدوداً@: مقياس@الذرع

والقصور@/

`س8سانتيم;اً@/ من قريبة اXتوسطة راع الذِّ اّن Øj
/@١٨ . ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعيْه باسط م Ô{وكل

وٕانسان@/ حيوان ّ أيى من ذراع بكّل الذراع كلمة cول ع� تدّل

/@٧٧ . ١١ ـ ذَرعاً م ßw وضاَق م ßw َء ãÏ ßº لوطاً ُسُلنا ُر جاَءْت ا ØXو
جهة من مضيقة ã| ووقع واضطرب حالته وساءت قومه بسبب لوط َء ãÏ ßº أيى

وبينه@/ بيyم فzا وإ�رادة التدب� من يتمكّن nو وتقديره ذرعه ã| ضيق

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسُلكوه ِذراعاً َسبعوَن رُعها ذَ ِسلِسلٍة ã| Ú Ôj
السـبع من وأ@ك> أبلغ والسبعون الك>ة@, موارد ã| يطلقان والسبعون السبع
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ذرو ٣٣٦

السبع@/ ـ@@@راجع

/@oا�ح Tيط ã| ã�ّال السلسلة تلک ã| وأدِخلوه وأنِفذوه اُسلكوه أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرو@:

تذريًة@: الطعام وذّريت وفّرقته@/ نسفَتْه َذرواً@: تذروه ء ãÏ¿ال ´ الرِّ َذَرِت ـ مصبا
كّل :@Ï½¡ا وزان َري والذَّ به@/ است;ت تذّرياً@: ء ãÏ¿بال وتذّريُت تبنه@/ من خلّصته ٕاذا
وأ�صل معروف@, َحّب والذّرة@: أعfه@/ ء@: ãÏ¾ كّل من روة والذُّ الشخص@/ يَست;به ما

/@ َذْريى أو ذرو@,

ء ãÏ¿ال وا�~خر ويُظّله@/ ء ãÏ¿ع�ال يُ¿Ìف ء ãÏ¿ال أحدYا أصfن@, ذرو@: ـ مقا
ء ãÏ¾ كّل ري@: والذَّ ُذرًي@, وا�مـع وغ�ه@, ـنام السِّ أع� روة@: فالذُّ متفّرقاً@/ يتساقط
ٕاذا ا�مل@: ناُب ذرا فيقول خر@: ا�~ وأمّا َذراه@/ أيى فfُن ظّل ã| أنا تقول به@, است;َت
ويقال الر´@/ ذرته Xا Ëºٕا را@: والذَّ تذروه@, َء ãÏ¿الر´ال ذرِت الباب ومن انك«Ìَحّده@/
Ëºٕا َري الذَّ ٕاّن ويقال رميته@/ فرسه@: عن الرجَل وأذريت ُتذريه@/ دمَعها Ô8الع أذرت
من يُساقطه ما وذلک قول@, من َذرٌو عنه ã,بلغ قوGم@: الباب ومن الدمع@/ من ُصّب Xا

متكاِمل@/ غ� كfمه أطراف

وُذروُة َذرواً@, ويَذُروه َذرياً@, يَذريه وغ�ه ا¡بَّ وذَري ـ ٣١٢ . ٢ ا�مهورة
أعfه@/ ء@: ãÏ¾ @كّل

ته@: وَذرَّ وأْذَرتْه وَذرياً@, َذرواً وتَذريه تَذروه وغ�ه ال;اَب Ố الر ذرِت ـ لسا
فأثاَرْته@/ aلَتْه وقيل وأذَهَبْته@, وَسفَته أطاَرتْه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٣٧ ذرو

والتحقيق@:

اXاّدة وهذه والتفريق@/ Ì¿الن مع إ�ثارة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
قـد ÇMيث ,@ Ó,ومع لفظاً Hلطافة ã| Ì¿النQ والذّر Hالبقاء ã| Qالبسط الذرء من قريبة
مyا@/ كّل ã| ا¡قيقة قيود يfحظوا nو ال;اجم@, بعض ã| اXواّد هذه oمفاه اختلطت

واÇGيجان والقلع والتفريق وإ�ثارة والذّر الذرء وب8 بيyا الفرق ظهر وwذا
ã| اXلحوظة التفريق والن¿Ìمع إ�ثارة قيود فٕاّن وغ�ها@: واGبوب والن¿Ìوإ�طارة

فzا@/ غ�مأخوذة اXاّدة هذه
ْرو والذَّ ّر والذَّ ْرء الذَّ ã| والواو@, وتشـديدها الكـلمة آخر Yزة أّن PـO@و�
]Çع, فيكون التلّفظ ã| ÇUفّفة اGمزة فٕاّن معانzا@, باختfف اXقتضية هيى :@ ريى والذَّ
الدرجـة ã| Ì¿الن وهو شديداً بسطاً فيكون معناه د فيشدَّ مشّددة والتشديد البسط@/

تفريق@/ مع ٕاثارة فيكون ٕا�التعليل ينقلب Øj ,@�اُ�و

بل أ�صل من ليست وأمثاGا@: وا¡مل@, والقلع@, إ�طارة@, ـ oمفاه أّن فظهر
وآثاره@/ لوازمه من هيى

/@٤٥ . ١٨ ـ الِرياُح تَْذُروه @ ÓDَهش رضفأصَبَح أ,َ َنباُت ِبه فاخَتَلَط

بكليxّا, فðول@الطراوة@واÍÉòة@وحسن@الظواهر @تُث�ها@وُتفرقها@وتن¿Ìها@/ أيى
ي;اءي ما حقيقxا وكأّن ء@, ãÏ¾ يكن n كأن النباتّية@, وا�نسيّة النوعيّة الصورة و[حو
حـقيقة فهذه الرياح@, تذروها تراها Ø Òj ومن قدر@, و� قيمة Gا تكن nو ظاهراً مyا

الدنيا@/

/@٥١@.@١ ـ Êِتأمراً Ù»قXفا «Ìاً يُ فا�اِرياِت ِوقراً فا¡اِمkِت رواً ذَ والذاِرياِت

أو روحانيّة معنوية �زمة وفيوضات غذائيّة موادَّ يّج Ôvيُث�و ما كّل مyا يراد
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ذعن ٣٣٨

بيان ã| اXتعاقبة فا�مfت مواردها@/ ã| وتفرقها وتوصلها فتن¿Ìها Tسوسة ماّديّة
ٕاbاً�@/ الذري من يستفاد ما ومرجعها واحدة@, حقيقة

من ماّديّة أو روحانيّة أو عقليّة ٕافاضات وسيلة هو ما كّل يشمل العنوان فهذا
غ�ها@/ أو رياح أو مfئكة أو عقول

مهبط هم الّذين اXنتخبون اXبعوثون@وأ�ولياء أ�نبياء الذاريات@: ومن@مصاديق
وا¡gة@, الكتاب ويعلِّمهم ويزكzِّم للناس ا` آيات فيتلون الرaة@, ومعدن الوحيى

الربانّية@/ الفيوضات وسائط وهم

وهكذا بوجيه@/ ليس وأمثاGا@: حب السُّ أو بالرياح تفس�ها التفاس�من ã| fا
ا�مfت ذ@كر اXع, هذا ع� ويدّل ,@ ًfّمستق مyا كّل وجعل أ�ربع ا�مfت تفريق

/@ وال;اخيى ع�ال;تيب الدالّة الفاء Mرف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذعن@:

انقاد@, ٕاذا الرجل أذَعن يقال وا�نقياد@, إ�صحاب ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
الرأس َسِلَسة ِمذعان@: ناقة ويقال أذَعن@, استعFله أّن ٕاّ� ذِعَن@, وبناؤه ٕاذعاناً@, يُذِعن

منقادة@/

مُنقادة@/ ِمذعان@: وناقة يَستعِص@/ nو ٕانقاد ٕاذعاناً@: أذعَن ـ مصبا

:@ Ø ãèأ�عرا ابن قال ُمذِعن�@/ ٕاليه يأتوا ا¡قُّ م Ô ÒGيكُن َوٕان ـ �تعا قال@ا` ـ لسا
مع اÌº�ٕاع اللغة ã| وإ�ذعان قال@, ع8@, ßÌ»ُم ٕاسحق@: أبو وقال خاِضع8@/ ين مقرِّ
ٕاليه@/ يُ«Ìع وصار منه ا¦ُسـه كنت Xا@ ã,طاوع معناه ,@ Ø ãWM ã� أذَعَن تقول الطاعة@,
وكذلک أقّر@, :@ ã ØWM ã� وأذعن منقادين@, وقيل مستكِره8@/ Òغ� مطيع8 الفّراء@: وقال
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٣٣٩ ذقن

َذِعَن وبناؤه@: وَسِلَس@/ انقاد الرجل@: وأذعن مستكره@/ Òغ� طائعاً أقّر أيى به@, أمعَن
وذّل@/ خضع أيى له@, وأذَعن َذَعناً@/ يَذَعن

ا�نقياد@, إ�ذعان@: الليث@: وقال قال@, Øj اللسان@/@/@/ ã| Fك ـ ٣٢٠ . ٢ الxذيب
وَسِلس@/ انقاد ٕاذا أذَعَن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ oمـفاه وأمّـا اÇòضوع@, مع ا�نقياد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ولوازمه@/ أ�صل آثار fن الكراهة@: وعدم والسfسة واÌº�ٕاع وإ�قرار الطاعة

م ÒGيكُن وٕان ُمعِرضون مyم َفريق ٕاذا م Ô Òyبَي لَيحكُم وَرسولِِه ٕا�اِ> ُدعوا ٕاذا
/@٤٩ . ٢٤ ـ ُمذِعن� ٕاليه يأتوا ا¡قُّ

ا¡Çّق كان وٕان ا¡ّق@, وع� با¡ّق ٕاّ� �@يكون ورسـوله ا` من ا¡كم فٕاّن
قبال ã| وOضعوا وينقادوا ا¡كم جانب �ٕا يأتوا أن يلزم ا¡ّق يريدون وهم معهم

ا¡ّق@/ ا¡كم ذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذقن@:

َذقَُن قَن@: فالذَّ الباب@/ من يَشـتّق ما سائر يرجع ٕاليه واحدة كلمة ذقن@: ـ مقا
والذاِقنة@: سارت@/ ٕاذا ÇÎا Òºرأ ك رِّ ÔI َذقون@: ناقة ويقال َيْيه@/ Ö Ò¡ مع ÒV وغ�ه@, إ�نسان
HصQ ا` رسول ã Ø|تُو عايشة@: حديث ã| وهو ,@Hارجòا QاXرتفع Ñçالنا ا¡لقوم طرف
أذُقُنه@: الرجَل َذَقنُت وتقول ,@ ãوذاِقن� H8ب8ال;قوت Qما ãوحاقن� ريى ÒLو ب8َسحريى
مستويًة تكن n ٕاذا َذقون@: ودلو /@Hاللحي Iت Qعظم ِزمَته ßG ã| كفّک مع ÔPدفعت ٕاذا
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ذقن ٣٤٠

َضِخمة@/ مائلة بل

الكـ>ة وÇbع أذقان@, القلّة وbع ييه@, Ö Ò¡ تَمع ÔV إ�نسان@: من قَن الذَّ ـ مصبا
واُسود@/ أَسد مثل ُذقون

قـال /@Fأسـفله مـن اللَّـْحي8 Vتَمُع قْن@: والذِّ قَن الذَّ ِسـيده@: ابن ذقن@: ـ لسا
Xن هذا يقال وِذقنه@, بَذقَنه استعان مُثقَل ـ اXثل ã|و قال@, غ�@, � مذّكر هو :@ ãæاللحيا
الذليـل الضـعيف للرجل يقال@: ـ وقيل منه@/ أذّل هو و]ن عنده دفع � ]ن يَستع8
ع� يقدر fف الثقيل ا¡Çمل عليه مل ÔJ البع� أّن وأصله مثِله@/ آخر برجل يستع8
ا¡لقوم@/ رأس وقيل قن@, الذَّ Iت ما والذاقنة@: أ�رض@/ ع� بذقنه فيعتمد الyوض

شفxا@/ مالت َذِقَنة@: فهيى ذقَناً الدلُو وَذِقَنت ذقنه@/ Iت يده وضع الرجل@: وذقَن

ِخطامها ÇÔّد Ò] َذقون@: وناقة َذَقنه@/ ÍÈبت وذقنُته@: َذَقنه@/ ع� خّر ذقن@: ـ أسا
َحـواقِـنک Çقّن ß¡�ُو ُذقُـن@/ ونُـوق السـ�@/ ã| ونشاطاً قّوًة رأÎºا ك رِّ ÔIو Hأ�نفQ

والذاِقنة@/ ا¡اِقنة له Qتمع طيّاً أطويت أيى بَذواِقنک@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ٕانساٍن ا¡يوان من ا¢صوص العضو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يشتّق الذقن كلمة ومن والتكّلم@, اXضغ عند اXتحرك والعظم أ�سفل الفّک وهو غ�ه@,

مشتقّاته@/ سائر انðاعاً

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً ُسجَّ لkٔذقاِن ّروَن ß ÒO علzم × Òُيت�@ ٕاذا

/@١٠٩ . ١٧ ـ ُخشوعاً وَيزيُدُهم َيبكوَن لkٔذقاِن ّرون ß ÒOو
ٕاذا ٕاّ� ع�وجهه خّر يقال أن يصّح و� لوجهه@, خّر يقال Fك لfٔذقان رور Ôòفا
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٣٤١ ذ@كر

ع� وسقط خّر قولـنا ã| كأ�رض الوجه ويفرض الوجـه ع� واقعاً اòرور @كان
أ�رض@/

بأ�رض ã}fXا الساقط فٕاّن رور@, Ôòا فبمناسبة ا�~يت8@: ã| أ�ذقان ذ@كر وأمّا
الذقن@/ هو ب8أ�عضاء من ابتداًء اòرور حال ã|

/@ ٨ . ٣٦ ـ ٕا�أ,ذقان فهيىَ ,ًkأعناِقِهمأغ ã| َجَعلنا ٕانّا

ثقل جهة من ٕامّا ا¡ركة@, من اXغلول يتمكّن fّلئ أ�عناق ã| عل ÔQ فأ�غfل
ُشّد ٕاذا ا¡ركة له Zكن � فالعنق Tّل@, ã| طرفه وشّد الغُّل oكI بواسطة وٕامّا الغُّل
أ�سفل الفّک فٕاّن أشّد@, السكون فيكون ٕا�الذقن@: العنق من الغّل Qاوز ٕاذا Øj بالغُّل@,
والعـجز والسـكون ا¤ـدوديّة فتكون واXضـغ@, التكلّم من أيضاً �@يتمكّن حينئـٍذ

Wكنة@/ درجة منxي ã| واXغلوليّة واXقهوريّة
الكرZة@/ ا�~يات ã| بالكلمة التعب� لطف فظهر

الغّل@/ اòّر@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذ@كر@:

والِمذكار@: َذ@َكراً@/ َولَدت ã�ّال ـذِكر@: ÔXفا الباب@/ كَِلم يتفّرع Fyع أصfن@, ـ مقا
النوق من والُمذكَّرة الُعشب@/ ُذ@كور ُتنبت أ�رض والِمذكار@: عادة@/ @كران الذُّ تَلد ã�ّال

أيى ُولدك؟ من @كَرة الذِّ كم يقال الفّراء@: قال ُخُلقه@/ أو البع� كَخلق وُخلقُها َخلقُها ã�ّال
مـنه غُلظ ما البَقـل@: وُذ@كور صارم@/ أيى ُذ@كر وذو ماء@/ ذو مذّكر@: وسـيف @كور@/ الذُّ
َء@: ãÏ¿ال ذ@كرُت خر@: ا�~ وأ�صل وَكُرم@/ رّق ما الُبقول@: وأحرار وأ�قُحوان@/ زامَي Ôòكا@
أيى ُذ@كـر@, ع� منک اجعله ويقولون@: باللسـان@/ @كر الذِّ عليه aل Øj نسـيته خfف

أيى ,@ Õوَذ@ِك� َذ@ِكر رجل ويُقال الباب@/ قياس وهو Ìف@, Ú¿وال الَعfء @كر@: والذِّ �@َتنَسه@/
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ذ@كر ٣٤٢

/@H ّ القويى النافذ Qالسيّد Îٌم Ò¾ الِذكر جيّد
نّص Ì»وبالك ُذ@كر@, Ëº�ٕوا بالتأنيث@, ِذ@كَري@: ãZوبقل ãæبلسا ذ@كرته ـ مصبا

ØËÉبال منـک ُذ@كر ع� ã,اجعـل وقال القلب@, ã| Ì»الك الفـّراء وأنكر bاعة@, عليه
@َكر@: والذَّ فتذّكر@/ كان ما وذ@ّكرته أذ@كرته فيقال وبأ�لف بالتضعيف ويتعّدي �@غ�@,
والنون@, بالواو bعه Nوز و� وُذ@كران@, وِذ@كارة وُذ@كورة ُذ@كور وا�مع اُ�ن�@, خfف
من شّذ وما والتاء@, بأ�لف مؤنّثه Nمع الّذيى والوصف العاقل بالعلَم Uتّص ذلک فٕاّن
Çbعه ا¡يوان@, من الفرج والذَكر@: الوعظ@/ والتذك�@: عليه@/ يقاس � fسموع ذلک

قياس@/ ع�غ� وَمذا@ك� ِعنَبة مثال ِذ@كَرة

اللسان@/ ع� Nريى ء ãÏ¿ال أيضاً@: @كُر والذِّ َتذكرُه@/ ء ãÏ¿لل ا¡فظ @كر@: الذِّ ـ لسا
@كر@: الدِّ ã| [@قال @كر الذِّ ã| لغة @كر الدِّ اّن تقّدم وقد لسانک@/ ع� ء ãÏ¿ال جريى @كر@: والذِّ
وُذ@كراً@, ِذ@كراً َيذكُره ذ@َكره اّد@كَرا@] عليه غلطaلهم وهو الذكر ã| لربيعة أيضاً @كر والدِّ
وأذ@َكره كاّذ@كره@, واستذكره واذدكره@, واّد@كَره واّذ@كَره وتذّكره سيبويه@/ عن أ�خ�ة
]ع,التذّكر@/ ويكون @كر @كري]ع,الذِّ الذِّ يكون الفّراء@: @كري@/ واËº�ٕالذِّ ذ@كره@, ٕايّاه@:
ذ@كرته ما @كر@: الذِّ الفّراء@: وقال @كرة@/ الذُّ وكذلک النسـيان@, نقيض @كَري@: والذِّ @كر والذِّ
والتذكرة@: أنَسه@/ n أيى ع�ُذ@كر ã Ø,م مازال يقال@: بالقلب@, @كر والذُّ وأظهرته@, بلسانک
للحفظ@/ الدراسة وا�ستذكار@: @كر@/ للذِّ درسه َء@: ãÏ¿ال واسَتذَكر ا¡اجة@/ به ُتسَتذكر ما
وا�مع اُ�ن�@, خfف @َكر@: والذَّ التأنيث@/ خfف والتذك�@: اُنِسيَته@/ ما تذكر والتذّكر@:
Ì Ú»يُك فََعل الكfم ã|ليس كراع@: وقال وِذ@َكَرة@/ وُذ@كران وِذ@كارة وِذ@كار وُذ@كوَرة ُذ@كور

بالذكور@/ ة Ø{متش وُمتذّكرة@: ومَُذ@كّرة َذ@ِكَرة وامرأة @َكر@/ الذَّ ٕاّ� وفُعfن ع�فُعول

@َكر@/ الذَّ قلب@/ ظهر عن حفظ تذكَّر@, َذ@َكَر@, Hزا@َكرQ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٤٣ ذ@كر

والتحقيق@:

وهـذا والنسيان@, الغفلة قبال ã| التذّكر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
باللسان@/ أو بالقلب التذّكر من أعّم اXع,

َف# عنا ß Òd قالوا َولَّْوا@, َوحَده الُقرآِن ã|ربَّک ذ@كرَت وٕاذا :@ ã| Fك باللسان @كر فالذِّ
علَيکمن َنتلوه ذلک رّبک@, ِعنَد ãæذ@كُر اُ علzا@, ا> ÒËºا َيذُكروَن , وأنعاٌم َيذكُرهم@,
ٕا� فاسَعْوا ا>@, بآياِت وَتذك�يى َمقاميى ك3َعليكُم كاَن ٕان ,@oك Ò¡ا @كر والذِّ يات Ð,ا

ا>@/ ِذ@كر

ِمن خلقناه أ@نّا إ,نساُن يذكُر أَو, أذ@ُكرُكم@, ãæفاذ@ُكرو :@ ã| Fك بالقلب @كر والذِّ
,@ Òoٕابراهـ عباَدنا واذ@كُر عاً@, ØÍÉت نفِسک ã| ربَّک واذ@كُر عَليک@, ã#نعَم واذ@كُر قبل@,
Û6َتطَم اِ> ِبِذكِر أ, رون@, @كَّ تََذ ما kًقلي رون@, @كَّ َتتََذ kأف بُيوتكُّن@, ã| ُيت� ما واذ@ُكرَن

ãو�,ُ وِذ@كـريى ِللمؤمنـ�@, وِذ@كريى ا>@, ِذ@كِر َعن أو,ُد@كُم َو, أمواُلكُم الُقلوُب@,
/@Ï¿ ÒOن Ò ßX تذكرةً ٕاّ, لباب@, أ,

,@� ÒXللـعا ِذ@كـريى ٕاّ, ُهَو ٕان ـ مـصدر Ëºبا وليس ذ@كرته@, مصدر @كري@: الذِّ

فٕانَّ وذَ@كِّْر ,@ وِذ@كريى َتب½Íةً ,@ وِذ@كريى لَرaًة ذلَِک ã| ٕانَّ للمؤمن�@, وذ@كريى وَموعظة
/@ Òؤمن�Xا َتنفُع @كَريى الذِّ

م Ôwقلو Û6وَتطم ا>@, ِذ@كر َعن @كُم وَيُصدُّ ـ اXطلق ]عناه أيضاً مصدر @كر@: الذِّ
@كر, للذِّ الُقرآَن Ìنا Ú» وَلَقديَ ا>@, َو,َبيعَعنِذ@كر Qارةٌ ا>@, مٕا�ذ@كر Ôwوقلو ا>@, بذكر

@كرنا@/ ِذ َعن قلبَه أغَفلنا َمن ِذ@كراً@, أشدَّ آباَء@كُمأو @كِذكركُم

الذكر عن ّ خارجيى وجود فكأ@نّه مبالغـة@, به ُيذكر ما ع� @كر الذِّ يطلق وقد
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ذ@كر ٣٤٤

ٕان َبيِننا@, ِمن الذكُر َعلَيْه أُءنِزَل ,@� ÒXِللعا ِذ@كٌر ٕاّ, ُهَو َوما عدل@: زيٌد ã| Fك له@, ومَظهر
@كَر@/ الذِّ لنا نزَّ ُن ÒL ٕانّا لناه@, أنَز ُمبارٌك ِذ@كٌر وهذا ُمب�@, وقرآٌن ِذ@كر ٕاّ, ُهَو

�ٕا الفعل نسـبة و¡اظ الوقوع جهة ع� يدّل التفعيل ٕاّن مراراً قلنا التذك�@:

ØF َفلَ َخّروا@, ا ßw @كِّروا ذُ ٕاذا ا>@, بآيات وَتذك�يى َمقاميى َعَليكُم Ô3ك كاَن ٕان ـ به اXفعول
Çا ÔY ٕاحدا فُتذكَِّر ,@ @كريى الذِّ َنَفَعـِت ٕان َفَذ@كِّر ا>@, بأيّام @كِّرُهم وذَ به@, @كِّروا ذُ ما َنُسوا

رّبه@/ بآياِت ذُ@كَِّر ن Ú ßW َوَمنأظلُم اُ,خري@,

الfّم مهموز ã|و مسموعة@, وهيى Hفيفاً@, التفعيل باب ã| الصيغة هذه التذكرة@:

ã| وزيادة ع�شّدة تفعيل صيغة فتدّل Uفّفًة@: تفِعلَة صيغة كانت وØXا كث�ة@, والناقص
التفعلة@/ fRف اXفعول@, �ٕا والنسبة الوقوع جهة

ًkّك ُمعِرض�@, التذكَرة َعن م Ô ÒG ا Òf ِللُمتَّق�@, ةٌ َلَتذِكَر وٕانَُّه ,@ ×Ï¿ ÒOن Ò ßX َتذكرةً ٕاّ,
ذ@كَره@/ شاَء ن Ò Òf ةٌ@ َتذكَر ا Úuٕا

فتذكَّر@/ ذ@كَّرته فيقال@: التفعيل@, ع�مطاوعة ويدّل التفّعل@, هو التذّكر@:

يطانتََذ@كَُّروا@, الشَّ طائٌفِمن م ÔÎ Ú»َم ٕاذا رون@, @كَّ أفkَتتََذ ÓFِعل ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ ã Ùèَر َوِسَع
ر@/ تََذ@كَّ َمن فيه َيتََذ@كَّر ما ْر@كُم نُعمِّ Ònأَو
التذك�@/ مقابل ã| التذّكر يراد

ã| وكذلک والتذّكر@, التذا@ُكر وأ�صل وتَفعُّل@, تفاُعل ع� @ُكّر@: وإ�ذَّ وإ�ّذا@ُكر
وإ�ْدذ@ُكر@, وإ�دذا@كر وإ�ّد@ُكر@, إ�ّدا@ُكر يقال@: أن وNوز ذاً�@, التاء قلبت ا�ّذ@كار@,

زائدة@/ وشّدة ع�حدة يدّل والتشديد

َوَلَقد ,@ ×Ï¿ Ö ÒOكَّرَمن@ َسيَذَّ ,@ @كريى الذِّ فَتنَفعه @كَّر يَذَّ لباب@,أو اُولوأ, ٕاّ, @كَّر يذَّ َوما
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٣٤٥ ذ@كر

الُقرآن Ìنا Ú» يَ َوَلَقد رون@, @كَّ يَذَّ لَقوٍم يًة Ð, ذلَِک ã| وٕانَّ روا@, @كَّ لِيَذَّ الُقرآن هذا ã| فنا ÚÍ Ò¼
/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر ُمدَّ ِمن َفَهل @كر للذِّ

@ِكر@/ ُمدَّ ِمن َفَهْل آيًَة @ْكناها تََر َوَلَقد

شـديد@, وتوّجه وتفّكر زائد تذّكر �ٕا Iتاج موارد ã| الصيغ هذه فاسـتعFل
ا�فتعال@/ وهو @كار ا�دِّ من @ِكر والُمدَّ

التذّكر من مأخوذة الكلمة هذه أّن فالظاهر اُ�ن�@: قبال ã| @َكر الذَّ مفهوم وأمّا
والنائب والوارث عنه لَف Òòا وهو الوالد ُيذَكر به وما التذّكر مَظهر @َكر الذَّ كون ]ناسبة
صارت Øj والَيَبس@, َسن Ò¡كا صفة أ�صل ã| تكون أن يبعد و� ُ�موره@, واXتصّديى
ã| سبق Fك وهيى اُ�ن�@, كلمة مقابل ã| استعFله عليه ويدّل له@, ÓÊºٕا ا�ستعFل بك>ة
َحّظ ِمثُل @كَِر للذَّ ,@ ×Bاُن أو ذَ@كَر ِمن ,@ ×Bكاُ,ن @كَُر الذَّ َولَيَس صفًة@: كالفُض� مؤنثة ماّدtا

/@ ×Bاُ,ن َولَُه @كَر الذَّ ألكُم ,@� اُ,نثَيَ

ِلـذكورنا@, خالصًة ,@ Öاُ,نَثَي� أم م َحرَّ الَذ@كََريِْن آ ُقل وتثنيته@: @َكر الذَّ bع وأمّا
وٕاناثاً@/ ذُ@كراناً جُهم ُيزوِّ أو @كراَن@, الذُّ أتَأتوَن

/@٤٩ . ٤٢ ـ ُجهم ُيزوِّ أو @كور الذُّ َيشاء ن Ò ßX ُب Òvو ٕاناثاً َيشاء ن Ò ßX ُب Òv
أو ذ@كوٍر من تزوNاً يزّوجهم أو أيى vُب@, ع�كلمة عطف جهم@, يزوِّ أو @كلمة

ٕاناث@/

/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر ُمدَّ ِمن َفَهْل @كر ِللذِّ الُقرآَن Ìنا Ú» يَ َوَلَقد
من فهل ا¡قائق@, �ٕا وتوّجههم �ّد@كارهم معانيه وفهم القراءة ã| Ìناه Ø»ي أيى

مُْدَتِكر@/

بٕارادة التذّكر أيى واختيار@, طوع ع� يدّل وهو ا�فتعال من @ِكر الُمدَّ ٕاّن وقلنا
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ذ@كي ٣٤٦

فـعقّبه للـذكر وtيّؤه اXورد اقتضاء يوجب التيس� كان وØXا اختيار@/ وحالة وقصد
تفعيل بعد الواقعة الدالّت8ع�القبول وإ�ّدا@ُكر إ�ّد@ُكر fRف وهذا ا�فتعال@, بصيغة

قلنا@/ Fك ـ معناYا ã| أو ومفاعلة

مواردها@/ ã| ا¢تلفة الصيغ wذه التعب� لطف فظهر

أغَفلنا َمن ُتطع َو, عليه@: فيدّل والنسيان@: الغفلة مقابل ã| الذكر ٕاّن قولنا وأمّا
َنِسيت@, ٕاذا ربَّک واذ@كُر @كر@, الذِّ َنُسوا × Ø#ح ِبه@, @كِّروا ذُ ما نُسوا ØFفل @كرنا@, ِذ َعن قلبَُه

ا>@/ ذ@كَر فأنساُهم

ا�شـتقاق Çfن وأشـباهها@: َذ@كراً تلد فيَمـن والِمذكار الُمذِكر ـ قوGـم وأمّا
/@ ّ ا�نðاعيى

fن ونسيانه@, سواه ØFع الغفلة وعfمته ا�رتباط@, وسيلة هو @كر الذِّ أّن PO@و�
عن وغافل بغ�ه@, ا�شـتغال عن معرض فهو :@�تعا ا` بذكر ولسانه بقلبه اشتغل
,@ ÓDَعظ وأجراً َمغفرةً م Ô ÒG اُ> والّذا@كراتأعدَّ اَ> والّذا@كريَن ـ نفسه تشxيه ØFوع هواه
,ُتلِهكُم آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا نيا, الدُّ ا¡ياةَ ٕاّ, يُِرْد Ònَو ِذ@كِرنا َعن Úتَو� ْن َعمَّ فأعِرْض
ِذ@كر َعن َيعـُش َوَمن @كَر@, الذِّ َبَع اتَّ َمن ُتنِذُر ا Ú̂ ٕا ا>@, ِذ@كِر َعن أو,ُد@كُم َو, أموالكُم

َقرين@/ لَُه فهَو َشيطاناً لَُه نقيّْض aن الرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذ@كي@:

Ìºعة وهو لغٌة@: fع باب ومن َتِعَب@, باب من َذ@كًَي الشخُص َ َذ@ِكيى ـ مصبا
وذ@ّكيُت القلب@/ حّدة باXّد@, @كاء@: والذَّ أذ@كياء@, وا�مع ع�فعيل@, ّ ذ@ِكيى فالرجل الفهم@,
[ام اللغة ã| الذكاة التفس�@: ã| ّ ا�وزيى ابن قال @كاة@/ الذَّ Ëº�ٕوا تذكية@, وLوه البع�
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ما ٕاّ, :@�تعا وقوله القبول@/ Ìºيع العقل تامَّ كان ٕاذا الفهـم ã| @كاة الذَّ ومنه ء@, ãÏ¿ال
قـتيل امـرأة مثل مفعول ]ع, فعيل ّ ذ@كيى وشاة َذ@كاته@, rأدرك ما ٕاّ� معناه ,@ Ôrذ@كَّي

وُقودها@/ أ[مَت ٕاذا النار@: وذ@ّكيُت َذ@كاtا@/ أدركَت ٕاذا وجر´@:

يـقال ونفاذ@, ء ãÏ¿ال ã| ِحّدة ع� يدّل منقاس مّطِرد واحد أصل ذ@كا@: ـ مقا
ومن ضوئها@/ من ٔ�@نّه ُذ@كاء@: ابُن والصبُح النار@/ تذكو Fك تذكو ا Øu@�ٔ ُذ@كاء@, للشمس
:@ والفرسالُمَذ@كِّيى أذ@كوها@/ ا Ôtوذ@كو اُذ@كzّا النار وذ@ّكيت اُذ@كzّا@, الذبيحة ذ@ّكيت الباب
@كاء@: والذَّ القلب@/ ذ@كاء @كاء@: والذَّ /@ يُذكِّيى َذ@كّي يقال سنة@, القروح بعد عليه ãçيأ الّذيى
ء ãÏ¿وال أيضاً@/ أذ@كيُت والنار@: ا¡رب ã| ويقال /@ يَذكيى َ ذ@ِكيى منه والفعل الفطنة, Ìºعة

ُذ@كَوة@/ به@: تُذكيى الّذيى

سن8@/ `س ا@كFل عند أسنانه انxت ُقروحاً@: ا¡افر ذو قرَح أقول@:

/@ ٌّ َذ@ِكيى فهو َذ@كاًء@, يَذكيى الرجُل َ َذ@ِكيى وقد الفؤاد@, ِحّدة Wدود@: @كاء الذَّ ـ صحا
تقول@: والfّم@, أ�لف تدخلها � معرفة للشمس Ëºٕا وُذ@كاء@: ّن@/ السِّ أيضاً@: @كاء والذَّ
/@ أسنَّ ٕاذا الرجُل ذ@كَّي أيضاً@: ويقال َرْفعها@, النار: وتذكية الذبح, والتذكية: طالعة@/ ُذ@كاء

السّن@, [ام وهو Wدود@, @كاء الذَّ من ٕامّا شيئ8@, من َذ@كوان@: ـ ١٨٧ ا�شتقاق
النار@/ من ا�ذوة @كوة@: والذَّ مقصور@/ النار@, َذ@كا أو سّنه@/ تكامل ٕاذا َذ@كاَءه بلغ يُقال
بـذMک أ�ذي عyا Lيت كأ@نّک الذبيحة@: وذ@ّكيُت الشمس@/ أÊºء من Ëºٕا وُذ@كاء@:

ٕايّاها@/

Ìºعة عن Øوع� تذكية@/ وذ@كّيxا وأضاءت@, اتّقدت تذكو@: النار َذ@كت ـ مفر
ذxÇMا@, الشـاة@: وذ@ّكيت نار@, شعلة هو فfن كقوGـم @كاء بالذَّ الفهم وحّدة إ�دراك
عـ� ا¡Çياة بابطال ال¿Ìع ã| ُخّص لكن الغريزّية@, ا¡رارة ٕاخراج التذكية وحقيقة
النار ã|و وهامد@, خامد اXّيت ã| قوGم ا�شتقاق@: هذا ع� ويدّل وجه@, دون وجه
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لكـ>ة @كـاء بالذَّ HكانـةXا ]ع, ظة ß¡اQ وُحِظيى أَسّن ٕاذا الرجل وذ@كَّي مَيتٌة@/ اGامدِة
Qارب ذا كان ٕاذا ٕاّ� مُذكِّياً الشيخ �@يسّمي ا�شتقاق هذا وMسب وQاربه@, رياضته

ورياضات@/

G}ا اشـتّد كلُّـه@: واسـَتذَكْت@, مقصـور@, وَذ@كاً ُذ@كُّواً تذكو الناُر ذ@كِت ـ لسا
ما @كَية@: والذُّ @كوة والذُّ به@/ تذكو ما علzا Wوأل رفَعها وذ@كّاها@: وأذ@كاها واشـتعلت@/
ٕاذا ا¡Çرَب وأذ@كيت اXلxبة@, ا�مرة @كا@: والذَّ @كوة والذُّ َبَعر@/ أو حطب من به ذ@كّاها
ذ@ّكيت يقال النار@, وَهج شّدة أيى َذ@كاؤها@, ã,وأحرق رفعها@/ النار@: وتذكية أوقدtا@/

الفطنة@/ وÌºعة الفؤاد@, حّدة @كاء@: والذَّ ا@/ Òxورفَع ٕاشعاGا أ[مَت ٕاذا النار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـوقّد شّدة هو والَوهج َوَهج ã| ا¡ّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
نار@, اتّقاد أو ٕاضاءة@, مصداق ã| متحقّقاً كان سواء عاّم@, Ø ã Øك� مفهوم وهذا والسطوع@,
أو فطنة@, حّدة أو وفهم@, ٕادراك Ìºعة ã| أو وارتفاع@, اشتعال أو حطب@, ٕالxاب أو
ã| أو طيب@, سطوع أو حرب@, نار اشتعال ã| أو عقل@, [اميّة ã| أو وفؤاد@, قلب حّدة
شّدة أو uايته@, وبلوغ عمر كFل ã| أو تfٔلؤ@, ã| أو حرارة@, اشتداد ã| أو ر´@, انتشار

الشباب@/ ã| كFل وبلوغ بدنيّة قوي

جريان ã| uاية �ٕا بالغاً ء ãÏ¿ال جعل وهو التذكية@, اXفهوم@: هذا مصاديق fن
ينxيى وبالتذكية والقّوة@, القدرة ٕاظهار من ¡ظة وآخر ِحّدة آخر وهو وحياته@, عمره

حياته@/ جريان من نوسان آخر

اÇXذكورة@, اÇXصاديق من يقال ما � قلناه@, ما هو وا¡قيقة أ�صل أّن فظهر
هذه ب8 الفارق هو وهذا الَوَهج@, ã| ا¡ّدة وهو مyا@, كّل ã| القيد ¡اظ من و�@بّد
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والسطوع والذبح والنفاذ وا�شتعال والوهج وا�تِّقاد وا¡ّدة ال«Ìعة وب8مواّد اXاّدة
وغ�ها@/ مطلقًة@, والعقل@, والفطنة

@فراجعها@/ ومع,ـ لفظاً الزكو ماّدة مyا ويقرب

/@٣ . ٥ @ـ@ Ôrذ@كَّي ما ٕاّ, ُبُع السَّ أ@كل َوما

ظهوٍر آخر ومُدِركاً حياته نوسان ã| ا¡ّدة uاية حّد بالغاً جعلتموه ما ٕاّ� أيى
قـطع مـطلق ع� يدّل فٕانّه بالذبح@, التعب� من أبلغ اÇXع, وهذا وقّوته@/ قدرته من

وفصله@/ الرأس

آخر �ٕا إ�يصال وهو ّ وجوديى أمر فٕانّه التذكية fRف وفصل@, ٕاعدام فالذبح
uاية من ¡ظة منxي ليُدرك الوجود@, مراحل ã| ا�تِّقاد وشّدة الوهج حّدة من حّد

حياته@/ نوسان ã| وارتفاعه وصعوده س�ه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّل@:

وهان@, ضُعف ٕاذا والَمذّلة@: لّة والذِّ ّل واËº�ٕالذُّ بابÍÈب من َذّ�ً ذّل ـ مصبا
:@ ِذّ�ً الدابّـة وذّلت ا`@/ أذلَّه فيقال باGمزة ويتعّدي وأِذّلة@, أِذّ�ء وا�مع ذليل@, فهو

التعدية@/ ã| وذلّلxا ُذلُل@, وا�مع َذلول@, فهيى وانقادت@, Îºلت
أِذّ�ء قوم من والَمَذلّة لّة والذِّ ّل الذُّ Ø8ب َذليل@: ورجل العّز@, ضّد ّل@: الذُّ ـ صحا
ُذلُل@, ذوات من ّل الذِّ بَيّنة َذلول@: دابّة يقال الصعوبة@, ضّد وهو الِل8 ّلة@: والذِّ وأِذّلة@,
وقوله@: ]ع,@/ كلّه واستذّله@: وَذلَّله وأذلَّه واXال@/ لfٔهل ×Wأب ّل الذِّ بعُض ـ قوGم ومنه
الرجُل@: وأذّل َخضع@, له@: وتذلَّل وُدّليت@, عناقيُدها َيت ُسوِّ أيى ,@kًَتذلي ُقطوُفها ذُ لَِّلْت
أذ�له@, ع� َدعه يقال وجهه@, ع� أيى أذ�له ع� جاء وقوGم أذّ�َء@/ أصحابه صار
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وُطرقها@/ Vارvا ع� أيى أذ�Gا ع� جارية ا` واُمور وحاله@, ع�وجهه أيى

,@ الِعزِّ ضّد ّل فالذُّ والل8ِّ@, وا�ستكانة ع�اòضوع يدّل واحد أصل ذّل@: ـ مقا
سائر دون العرب ُخّصتwا ã�ّال ا¡gة ع� تدّل صحيحة@, التضاّد ã| مقابلة وهذه
الصعبة@/ خfف ّل والذِّ الشـديدة@, الصلبة أ�رض وهيى الِعزاز@, من العّز ٔ�ّن أ�مـم@,
أْجـِر ويقال@: /@ Ø�وتََد �َن ٕاذا :@fًتذلي القِطُف وُذلَِّل ِذّل@/ الطريق من ُوِطٔي Xا ويقال
الباب ومن وتَطوع@/ فيه تنقاد الّذيى ع�أ�مر أيى استقامxا أيى أذ�Gا@, ع� اُ�مور

ُذلُذل@/ الواحدة أسافله@, من أ�رض ãي� ما وهو القميص@, َذ�ِذل

Ø8ب َذلول ورجل ّل الذُّ من َذلول فرس :@ ãoالكسا عن ـ ٤٠٦ . ١٤ الxذيب
ٍة أِعـّز باXؤمن8@, Ò8رفيق اء Òaُر ـ ع�اXؤمن� أِذلٍّة :@ Ø ãèأ�عرا ابن قال ّل@/ والذُّ لّة الذِّ
Ø8ل جان}م ـ اXؤمنـ8 ع� أِذلٍّة مع, الزّجاج@: وقال شداد@/ ِغfظ ـ الكافرين ع�

غليظ جان}م ـ ع�الكافرين أعّزٍة ـ وقوله ُمهانون@/ أذّ�ء م Øu@أ ليس ع�اXؤمن8@,
أن أرادوا Fّكل ـ داِنيَة ُقطوفها ـ كقوله هذا ـ ُقطوفها لِّلْت @ وذُ وقوله الكافرين@/ ع�
حائط ويقال قُيّاماً@/ أو مضطِجع8 أو كانوا قُعوداً مyم فدنا Gم ذلک ُذلّل مyا يَقطفوا
الناس من الذليل مع ÔNو قص�@/ ذليل وُر� أ�رض@, من قص� أيى ذليل وبيت ذليل
يقال بُل@, للسُّ نعت ـ kًُل@ ذُ ربّک ُسُبَل فاسُلكيى وقوله@: /fًُُذ@ل لول الذَّ وNمع وُذّ�ناً, أِذلّة
بطوuا@/ من ال¿Ìاَب لتُخرج ُذّللت أيى النحل, صفات من لُل الذُّ ويقال@ٕاّن َسبيل@َذلول@/

Êس ß¾و َتصعُّب بعد كان ما ّل والذِّ /@ يَِذّل@ُذّ�ً يقال@َذّل َقهر عن كان ما ّل الذُّ ـ مفر
ـ الّرaة ِمن ّل الذُّ َجناح FGواخِفْض ـ �تعا وقوله /@ ِذّ�ً يَذّل ذّل يقال قهر غ� من
ّل الذُّ يقال /@HFG النظر Qأِدم FG وانقَْد لِن أيى ّل الذِّ َجناح وقُرٔي ,@FG كاXقهور كن أيى
والَمْسكنة@, لُّة الذِّ علzم َبت ßÍÔÈو ِذّلة@, َترهُقهم ـ@ �تعا قال والِقّلـة@/ لّة والذِّ والقُّل@,

وِذّلة@/ م Ùwر من غضب
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وهو به اXوصـوف فعل التذلّل أّن ّل@: والذُّ التذلُّل ب8 الفـرق ـ ٢٠٦ الفروق
من ّل الذُّ به اXفعول والذليل@: لم@, ß¡ا ã|النفس ٕادخال كالتحلُّم ّل الذُّ ã|النفس ٕادخال
متذلِّل@, بأ@نّه الرجل دح ÔZ وGذا ,@fًفاع اللفظ جهة من كان وٕان ا¡قيقة ã| غ�ه قبل
العـلFُء ويـقال حسن@, وا�ع;اف له اع;افه لغ�ه تَذلُّله ٔ�ّن ذليل@, بأ@نّه دح ÔZ و�

سبحانه@/ له أِذّ�ُء يقال و� �تعا ` متذلِّلون

له@, يَتذلّل مَن مقاومة عن العجز ٕاظهار التذلّل أّن والتذلُّل@: ب8التواضع والفرق
أ� ,@� أو اXتواِضـع ع� قدرة ذا كان سواء له@, يتواضع مَن قدرة ٕاظهار والتواضع
العجز ٕاظهار التذلّل ٔ�ّن Gم يتذلّل يقال@: و� َدمه@, Òò متواضع العبد يقال@: أ@نّه تري

قاهر@/ وانّه له اXتذلَّل مقاومة عن

بنفسـه إ�نسان بفعل ٕاّ� �@تكون عة الضِّ أّن ـ ٢٠٧ والِضعة ّل الذُّ ب8 والفرق
هـو قيل غ�ه غلبه وٕاذا ,@fًذلي غ�ه بفعل يكون Fك َوضيعاً@, غ�ه بفعل يكون و�

ã| يص� كاXؤمن الذّل يستحّق ٔ�@نّه fًذلي يكون أن وNوز وضيع@, هو يُقَل nو ذليل
اXع,@/ ã| عزيز وهو الكفر ذّل

افتضاح@/ مع ُذّل زيى ßòا أّن :@ زيى ßòوا ّل ب8الذُّ والفرق

وٕاظهار به وإ�قرار لِّ بالذُّ ا�ع;اف هو غار الصَّ أّن غار@: والصَّ ّل الذُّ ب8 والفرق
الشأن@/ ِعظَم ٕاظهار وهو ,@ Òالِك� وخfفه إ�نسان@, ِصَغر

مـنقاداً Nعله أن هنا للرجل الرجل ٕاذ�ل أّن وإ�هانة@: إ�ذ�ل ب8 والفرق
� وإ�ذ�ل به@/ ×�يُبا � صغ�أ�مر Nعله أن وإ�هانة اXنقاد@/ حكم ã| أو ع�الكره
إ�عزاز ونقيض للنظ�@, النظ� من تكون وا�سـxانة ,@æدfٔل أ�ع� من ٕاّ� يكون

إ�@كرام@/ إ�هانة ونقيض إ�ذ�ل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أعـ� هو من مقابل ã| غار والصَّ وان ÒGا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أمر فهذا دونه@/ هو الّذيى غ�ه �ٕا بالنسبة وا�ستعfء التفّوق هو العّزة أّن Fك منه@,
والتحلّم التذلّل ã| Fك والتكّلف@, بالتظاهر ظاهريّاً Fyم كّل يكون وقد /@ ّ واقعيى Ø ãWحقي
التأث�وإ�يقاع@/ قبال ã| التفعيل@وا�ع;اف@للتأّثر ع�@قبول التفّعل@يدّل فٕاّن والتعّزز,

هو وموضوعه Tلّه فيكون النفس ã| متكّون ٕامّا العّزة أو الذلّة مفهوم ٕاّن Øj
وقدرtا النفس ٕا�قوة يرجع العّزة ã| اXع, وهذا وجوده@, وحقيقة Ø ãæإ�نسا النفس
اليـق8 وحصول واXعرفة@, اZ�ٕان بgال عyا Øويعـ� روحانيxّا@, وشـّدة ونورانيxّا
والتـعلّق والظلمة@, وا¡جاب الكدورة ورفع والبص�ة@, ال¿Îود وIقّق والطمأنينة@,

القُوي@/ كلُّ وحدِته ã| النفُس ـ الناسوت nعوا عن وا�نقfع أ�ع�@, fٔXبا
الذّلة@/ حقيقة ويقابلها

والِعّزة@: لّة الذِّ مقام ã| اòالصة وا¡قيقة ا¡ّق هو وهذا

/@٢٠ . ٥٨ @ـ@ � أ,ذَلّ ã| ولِئَک اُ َوَرسولَه اَ> اّدوَن ÔJ الَّذيَن ٕانَّ
/@١١١ . ١٧ ـ@ ّل@ الذُّ ِمن Þ ãَو� لَُه َيكُن Ònَو ـلک ÔXا ã| Ìيٌک Ò¾ لَُه َيكُْن Ònَو

/@ ٨ . ٦٣@ @ـ َيعَلمون , Òناِفق�Xا َولكنَّ Òوِللمؤمن� ولَِرسولِِه ةُ العزَّ وِ>ِ

ا¡اصلة كالذّل@وا¡قارة ل@بالعوارض@وأ�عFل@وا�هات@اòارجّية@: متحصِّ وٕامّا
/@٦١ .@٢ ْسَكنة@ـ ÒX وا لُّة الذِّ م Öz َعلَ َبْت ßÍÔÈو غ�ها@: أو الضعف أو ا�هل أو الفقر من

/@١٥٢ . ٧ ـ وِذلَّة م Øwَر ِمن َغضٌب َسَيناGم الِعجَل ُذوا ÚHا الَّذيَن ٕانَّ
/@٢٧ . ١٠ ـ ِذلٌَّة وتَْرهُقهم ]ثِلها سيِّئٍة َجزاء

اÇLرافـهم أثر@ ã| آخرين@, �ٕا وبالنسـبة Vتَمعهم ã| ذلّة Gم Iصـل قد أيى
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أعGFم@/ وسيّئات ا¡ّق عن وٕاعراÎÈم
/@١٢٣ . ٣ ـ أِذلٌَّة Ôrوأن بَبدٍر اُ> @كُم ÒÍ Ò½ نَ َوَلَقد

ٕالzم@/ بالنسبة والقوي التجهñات ã|ضعف جهة من أ�عداء مقابل ã| أيى

َمن وتُِعزُّ َتشاُء ن Ú ßW لَک ÔXا Jُع وتَ َتشاء َمن لَک ÔXا ãçتُؤ لک ÔXا مالَِک اللَّهـمَّ ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن وتُِذّل َتشاء

ã| أو اXاّدة nعا ã| نوع ّ من@أيى اXلكيّة ما@يقبل كّل ا¦لّک@ويشمل لک@ٕاËºمن ÔXا
وبالذات@, أّوً� يتكّون ما مفاهيُمها تشمل والذلّة والعّزة لک ÔـXفا ,@nالعا تلک وراء ما

اòارجّية@/ با�هات يتحّصل ما أو

إ�عزاز فيكون آخر@, �ٕا بالنسبة كّل نسبيّان@, مفهومان والذلّة العّزة ٕاّن وقلنا
وٕاذ�ل ٕاعزاز �ٕا � ,@ Ø ãZنس وٕاذ�ل آخرين �ٕا بالنسبة ٕاعزاز �ٕا ناظريِن وإ�ذ�ل

/@ ß8مطلق

َمرجع فٕاّن ومُِذً�@: ُمِعّزاً وكونه اXتعال ٕا�ا` إ�ذ�ل نسبة ã| ٕاشكال Wيب fف
انتساwا جهة من ا¢تلفة الذوات وٕاNاد الوجود@, مراتب @ٕا�تكوين ã,التكوي إ�ذ�ل
جان}م@, من حاصلة ثانويّة عوارض �ٕا ّ اòارجيى إ�ذ�ل ومرجع عالية@/ ٕا�@مراتب
كان وٕان فوقـه ما �ٕا بالنسبة ذليل والذليل دونه@, هو ما �ٕا بالنسبة عزيز فالعزيز

منه@/ أذّل هو ما �ٕا انتسب ٕاذا عزيزاً

Þ ãَو� لَُه َيكُن Ònَو ـ فوقه عّزة � ٕاذ اXتعال ا` أÊºء من فهو اXطلق@: العزيز وأمّا
ّل@/ الذُّ ِمَن

yÇا ßf م@ Ô ÒG لـناها لَّ وذَ والّسـلطة@: النفـوذ وIت fًذلي ء ãÏ¿ال جعل والتذليـل@:
/@kًَتذلي ُقطوُفها وذُ لَِّلْت م@, Ôwَر@كو
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القُطوف@/ وكذلک لكم fًُُذل أ�نعام جعلنا أيى

ْرَض أ,َ َلكُم َجعل ,@kًُذُل ربِّک ُسُبَل فاسُلكيى رَض@, ُتث�أ,َ ذَلوٌل , بقرةٌ ا Úuٕا
ذَلوً,@/

/@٦١ . ٢ ـ ْسَكنة ÒX وا لَّة الذِّ م Öz َعلَ َبْت ßÍÔÈ
ã| وغـناء واستقfل استبداد Gم وليس آخرين قبال َهوان ã| �@يزالون فهم

أنف«Îم@/
َتشاء َمن وتُِعّز ـ �تعا قوله العّزة@: ماّدة مقابل ã| اXاّدة هذه كون ع� ويدّل

/@٥٤ . ٥ ـ الكاِفرين َع� ٍة أِعّز Òؤمن�Xَع�ا أِذلٍّة َتشاء@, َمن وتُِذّل

ة@/ أِذلَّ أهلها ةَ أِعزَّ َوَجَعلوا

Gا@: ومغايراً والقَ; واXسكنة واòزيى اòشوع مقابل ã| اXاّدة ع�كون ويدّل
ة@, ِذلَّ و, ÒLَق ُوجوَههم ّل@, الذُّ ِمَن Òخاِشـع� ,@ زيى ÒKو نَِذّل أن َقبل ِمن ـ ã| Fك آيات

/@ زيى ßòا اòشع@, اòضع@, ـ راجع ـ ِذلَّة@/@ َترَهُقهم أبصاُرهم Òخاِشع�

oمفاه وأمّا منه@, أع� هو من مقابل ã| اGوان هو اXاّدة@: ã| أ�صل أّن فظهر
ال«ÇÎولة وأمّا ا¡Çقيقـة@/ من فليست ٕاطfقها@: ع� والعجز واللِّـ8 والضعف اGوان

أ�صل@/ لوازم fن وا�نقياد@: والقصور واòضوع وا�ستكانة

ã| ٕانّه يقال هذا وع� زائد@, وانقياد ل8 ع� يدّل الك«Ìة ]ناسبة ّل الذِّ ٕاّن Øj
الصيغة هذه تستعمل n اXناسبة وwذه ِذلَّة@/ ترَهُقهم ذَلوٌل@, , َبَقرة ـ الصعوبة مقابل
الّرaة ِمَن ّل الذُّ جناح FÔGو)خفض ّل@, الذُّ ِمَن Þ ãو� يكنله Ònَو ـ اXتعال ٕا�ا` منسوبة

العّز@/ راجع ـ Iق�وتذليل مقام ليس اXورد @فٕاّن ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٥٥ ذّم

ذّم@:

فهو أُذمّه فfناً ذWت يقال ا¡مد@, خfف ع� كلّه يدّل واحد أصل ذّم@: ـ مقا

ã|و اXاء@/ القليلة الب6 وهيى مّة الذَّ الباب هذا ومن aيد@/ Òغ� كاَن ٕاذا وَمذموم@: oَذم
ع� يَُذّم إ�نسان ٔ�ّن ِذماماً@, يسّميى فٕانّه الَعهد@: فأمّا َذمٍَّة@/ ب6 ع� çأ ٕانّه ا¡ديث@:
Qهو مار الذِّ حاميى فfن كقوGم وذلک مستعملة@, للعرب طريقة وهذه منه@/ ٕاضاعته
ء ãÏ¿ال ميى ÒJ أيى ,@Hاللوم تركه يوجب Mيث Nبحفظه ع�ما فيطلق والغضب اللوم
أهل ّمة@: الذِّ وأهل نعه@/ ÒZ أن عليه ّق ÒJ ما ميى ÒJ أيى ا¡قيـقة وحاميى ُيغضب@/ الّذيى
مّة الذِّ أهل ويقال بذمxّم@/ ويسعيى :@HصQ قوله ã| أ�مان@, مّة الذِّ عبيد@: أبو قال العقد@/

ã|و ومَِذمَّة@, مََذمَّة مام الذِّ ã| ويقال وأمواGم@/ دمائهم ع� فأِمنوا ا�زية أّدوا م Øu�ٔ
عن وانقطع أّخر ٕاذا ه@: Ôبع� به وأّذم به@/ tاون ٕاذا بفfن فfن أذمَّ ويقال مََذمَّة@/ الذّم

به@/ َحراك � مُِذّم@: ورجل َمعيب@/ أيى مُِذّم ء ãÏ¾و إ�بل@/ سائر

Tمود@/ غ� أيى وَمذموم@, oَذم فهو مدحته@, خfف ذمّاً@: أُذمّه ته Ö ÒWَذ ـ مصبا
أيضاً@: مام والذِّ مثله@/ والَمِذمَّة@: العهـد@/ من ٕاضاعتـه ع� الرجل به يَُذّم ما مام@: والذِّ

ã| أيى كـذا ã�ِّذم ã| وقوGم أيضاً@, وبالÊÉن وبأ�مان بالعهد الذمّة Ì Ú»وتُف رمة@/ Ô¡ا
يَسعي ـ وقوله العهد@/ ]ع, الذمّة �ٕا نسبة ِذمّياً@, اXعاِهد يى Ùdو ِذَمم@/ وا�مع ,@ ãæÊÈ

بأ�مان@/ Ì Ø»ف ـ أدناهم بذمxّم
ومنه إ�ساءة ã| اللَّوم وهو َذمّاً@: يَُذّم َذّم الليث@: قال ذّم@: ـ ٤١٥ . ١٤ الxذيب
مام@: والذِّ اُذّم@/ أ@ّ� أحسنُت أيى ,@ ãZصاح مََذمَّـة قضيُت قد التََّذّمم@, ِمن فيقال@: التَّذمُّم@,
يؤّدون الّذين وهم ّمـة@, الذِّ أهل يسّمي ذلک ومن اXذمَُّة@, ا Òxضيّع ٕاذا تَلزمُک ُحرمة @كّل
حّر, أ�نف@من ع� Hرج ا§ل بَيض أمثال بَ> :@oوالذم كّلهم@/ اÌ¿Xك8 من ا�زية

www.attaweel.com



ذّم ٣٥٦

: ّ أ�صمعيى أ�نف@/@وعن الذمo@والذن8@ما@يسيل@من : Ø ãèعن@ابن@أ�عرا والواحدة@ذميمة@,
ٕاذا الرجُل@: وُذمَّ عطّيَته@, قلل ٕاذا َذمَذم :@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال العيب@/ bيعاً@: والذاُم الذامُّ
ابن قال لف@/ ß¡ا وإ�ّل العهد@, مّة الذِّ ِذّمًة@: َو, ٕاّ,ً ـ ã| قتادة عن نُِقص@/ ٕاذا وُذّم ,@ ُهجيى

ã| م Øu@�ٔ الذمّة أهل يى Ùd وبه ,@ ãæÊÈ ã| أيى ã�ِّذم ã| هو يقال الÊÉن@, ّمة@: الذِّ عرفة@:
الرفـيق من الرفيق وع� ومََذّمة@, ِذمام منه ã,أخذت يل@: Ôc ابن قال اXسلم8@/ ÊÈن

ا¡ّق@/ مامة@: والذَّ اfXَمة@/ والَمذّمة@: حّق@, أيى حشمة أيى ِذمام@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتبة وهـو واXدح@, ا¡مد يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
,@oوَذم َذمٌّ منه والصفة وَذمّام@, ذاّم فهو ومَذمًّة@, ذمّاً يُذمُّه ذمَُّه يقال اللوم@, من شديدة
وُيfم@, عليه يَُذّم ]ا ãçيأ بأن لغ�ه@, أو لنفسه ذامّاً َغ�ه جاعل أيى مُِذّم فهو وأذمّه

مَذموماً@/ وصار و�مها@, نفسه يذّم فجعل أيى فتذمَّم تُه ØWوذ
nو العهد خولف ٕاذا منه اXرتّبة اXذمّة ãرقب� ã| أيى وِذماميى ã�ّذم ã| هو ويقال
هو وهذا خfفه@, ã| الذّم عليه ي;ّتب وعهد مورد ã| تستعمل الكلمة فهذه به@, يُعمل
الذّم قبول فzا يلðم وتعّهد ÊÈن فالذمّة والضـFن@, والعقد العهد وب8 بيyا الفارق

ا¢الفة@/ صورة ã| وIمُّله
العيب أّن Fك وأمثاGا@, وا¡رمة لف ß¡وا ا¡ّق وآثاره@: اXع, هذا لوازم ومن

الذّم@/ مفهوم من قريبة والنقص واGجو واللّوم

وهو الذّم@, من Ø8مع وسنخ Uصوص ع�نوع وتدّل النوع@, لبناء ِفعلة مّة فالذِّ
به@/ وتُقبل ع�الُعهدة Qعل ã�ّال اXذمّة
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٣٥٧ ذنب

ّمة@: الذمoوالذَّ مصاديق ومن الذّم@, من ع�قسمة تدّل اXّرة@: لبناء ّمة@فَعلة والذَّ
منه@/ يسيل وما ع�أ�نف@, والبَ> اXاء@, القليلة الب6

وقد والكراهة@, ]ع,العيب وهو ,@ Ó,ومع لفظاً الذأم ماّدة من قريبة اXاّدة وهذه
مشّدداً الذاّم قوGم@: التداخل هذا ومن َمعيب@, أيى مَُذّم ء ãÏ¾ فيقال اللغتان@, تتداخل

العيب@/ ]ع, Uفّفاً@: والذام

/@١٨ . ١٧ ـ َمدحوراً َمذموماً َيصkها Ò Úsجه لَُه جَعلنا Ú Ôj
الرÇaة مقام عن ويُبَعد السّيئة@, وأعFله سوابقه جهة من ويfم عليه يَُذمُّ أيى

إ�هانة@/ ع�سبيل

/@٢٢ . ١٧ ـ ذوً, ÒU َمذموماً فتقُعد آَخر اً ×Gٕا ا> َمَع َعْل ÒQ ,

�@مع8 غ�منصور فهو ا¡قيقة@, ا¡ّق@و¼Íاط عن منحرفاً كونه جهة من يَُذّم
له@/

أ�ّل@/ ـ اòذل حر@, الدَّ ـ راجع

/@ ٨ . ٩ ـ ًة ِذمَّ َو, ٕاّ,ً فيكُم َيرُقبوا ,

وا�رتباطات العfئق ما@بينكم@وبيyم@من �ٕا �يتوّجهون عليكم يظهروا @ٕان أيى
واXعاهدات@ا¡ادثة@وا�رتباطات@اXقّررة التعّهد من و�@ٕا�ما@يتحّصل الثابتة@, الطبيعيّة
بعهودهم@/ وفائهم وعدم خfفهم جهة من ٕالzم اXذمّة توّجه ã| يبالون و� العرفّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذنب@:

له@/ Çمَّ ÒI ]Çع, ذنب ذا صـار وأذَنَب ُذنـوب@, وا�مع ,@j�ٕا ْنب@: الذَّ ـ مصبا
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ماًء@, لوءة ÒW تكون Øح� َذنوباً تسّميى و� قالوا@: العظيمة@, الدلو َرسول@: وزان نوب والذَّ
Çّظ Ò¡ا أيضاً@: نوب والذَّ ِذناب@/ وbعه غ�@, � مذّكر الزّجاج@: وقال وتؤّنث@, وتذّكر
وزان × Òèنـا والذُّ أذنـاب@/ bعه ه ßوغ� والطائِر الفرِس وَذَنب مذّكر@/ وهو والنصيب@,
اXوضع :@ الواديى وُذنابة َنب@/ الذَّ من أفصح الطائر ã| هو ويقال َنب@, الذَّ ã| لغة زاميى Ôòا
تذنيباً@: َطُب الرُّ وَذّنَب طرفه@/ الوسط وذنب الَذَنب@/ من أ@ك> سيله@: ٕاليه ينxيى الّذيى

أ�رطاب@/ فيه بدا

كا¡ّظ والثالث ء/ ãÏ¿ال ر مؤخَّ وا�~خر رم@/ Ôا� أحدها أصول@ثfثة: ذنب@: ـ مقا
وأ�صل ُمذِنٌب@/ وهو ْنب@, واËº�ٕالذَّ أذَنَب@, يقال رم, Ôْنب@وا� الذَّ ـ فأ�ّول والنصيب@/
َمذانب والَمذانب@: /@ ×èنا الذُّ أ�تباع يى Ùd ولذلک واّب@, الدَّ ر ُمؤخَّ وهو َنب الذَّ ـ ا�~خر
للفرس ويقال بعضه@/ أرَطَب ما َطب@: الرُّ من والُمَذنِّب فzا@/ اXاء مسائل وهيى التfِّع@,
الُمسَتذِنب@: وكذلک التابع@, والذاِنب: ء@/ ãÏ¾ كّل َعِقب ناب: والذِّ َذنوب@/ َنب: الطويل@الذَّ

fكان@/ نائب@: الذَّ فأمّا إ�بل@/ أذناب عند يكون الّذيى

هم يقال والرذل@, اXتأّخر عن به Øويع� معروف@, وغ�ها@: الدابّة َذَنُب ـ مفر
قبل من أذنب ما ذنب ßXوا مياهها@/ Xسائل التfِّع َمذانب استع� وعنه القوم@, أذناب
Fك للنصيب واسـتع� َذَنب@, Gا ã�ّال والدلو َنب@, الذَّ الطويل الفرس نوب@: والذَّ َذَنبه@/
أ�صل: ã|@ْنب والذَّ مثَل@ذَنوِب@أصحاwم/ ذَنوباً فٕاّن@ِلّلذيَن@َظلموا ـ جل السَّ استع�له
عقباه يُستوَخم فعل كّل ã| ويستعمل َذَنبه@, أصبُت ذنبته يقال ء@, ãÏ¿ال بَذَنب أ�خذ

عاقبته@/ من Jصل Xا اعتباراً تَِبعة ْنب الذَّ يسّمي وGذا ء@, ãÏ¿ال بَذَنب اعتباراً

معـروف@, َنب والذَّ واXعصية@/ j�ٕا ْنب الذَّ الليث@: قال ـ ٤٣٨ . ١٤ الxذيب
هو يقال أَثره@, ع� ء ãÏ¿لل التابع والذاِنب@: التَّْلعة@/ ب8التَّلْعت8َذَنب ما للَمسيل ويقال
نوب الذَّ الفّراء@: وعن أَثره@/ يفارق � َنب الذَّ يتلو الّذيى والُمسَتذنب@: يتبعه@/ أيى يَذنبه
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فـٕانَّ ـ وا¡Çظ النصيب �ٕا به تذهب العرب ولكّن العظيمة@, الدلو العرب كfم من
قال ِذناب@/ وbعه آخره@, ء ãÏ¾ كّل وذنب العذاب@, من حظّاً أيى ـ ذَنوباً َظلموا ِللَّذيَن
مـاء مَسيل ذنب@: ßXوا ه@/ ØÌ¾ طول ãÏÉينق@� َنب الذَّ طويل َذنوب@: يوم :@ ãèأ�عرا ابن

أ�رض@/ Mضيض
من يَتبعـه ا ßX به يسّمي ْنب الذَّ أّن والَقبيح@: ْنب الذَّ ب8 الفرق ـ ١٨٩ الفروق
ÇGا@, كـالتابع ٔ�@نّـه الداّبة@, َذَنب قيل ومنه إ�تباع@, قوGم ع� الكلمة وأصل الذّم@,
الفـعل مـن الرذل أ@نّه يُفيد َنب الذَّ ٕاّن يقال أن وNوز َذَنب@/ Gا ã�ّال الدلو نوب@: والذَّ

صاحبه@/ ã| ما أرذل ٔ�@نّه َذنَباً َنب الذَّ يى Ùdو ء@, ãæ الدَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�تّـصال التأّخـر قـيود مـع التبعيّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
أن دون من ويتبعه j ا�~ يلحق الّذيى j�ٕع�ا تطلق القيود هذه و]fحظة والدناءة@/

نفسه@/ ã| وكريه ء ãæد وهو عنه ينفصل

أيى ُمذِنٌب@: وهو ُيذنُب وأذَنَب متأّخر@/ تابع أيى ذاِنب@: فهو َيذُنبه@, َذنَبَه ويقال
والذنـوب وأظهرها@/ التبعيّة طلب واسـتذَنبه@: ذنب@/ ذا نفسـه وجعل ذنب ذا صار
الدلَو أتِبع العرب@: تقول شاء@, بالرِّ ّر Ò ÔN الثقيل كالدلو والتأّثر@, بالتبعيّة يتّصف ما َفعول@:

ويلحقه@/ صاحبه ويتبع ء ãæد هو الّذيى وا¡ظِّ ِرشاَءها@,

غ� متأّخر ء ãæد تابع لكّل ÓÊºٕا جعل Øj ]ع,التبعيّة مصدر أ�صل ã|ْنب فالذَّ
التعدية من فfبّد :@j�ٕا ٕاتيان مفهوم oتفه اُريد فٕاذا ,@j�ٕا وهو إ�نسان من منفصل

اXطلق@/ التابع فهو الذانب وأمّا وأظهره@/ بالذنب ×çأ أيى أذنبه فيقال باGمزة

www.attaweel.com



ذنب ٣٦٠

التـابع@, كاXتّصل أو عنواناً أو مرتبة ء ãæد متّصل لتابع Ëºٕا فهو الَذَنب@: وأمّا
له@/ ّصيص8 ßòا الشخص وتَبَعة وا¡يوانات@, الطيور أذناب ع� فيطلق

واXعصية@: والِوزر رم Ôوا� ْوب Ò¡وا طأ Òòوا j�ٕوا ْنب ب8الذَّ الفرق فظهر

والتبعّية@/ والدناءة اللحوق جهة �ٕا الذنب@: ã| النظر فٕاّن

Iمله@/ fًثقي وكونه الثقل جهة �ٕا الِوزر@: ã|و

اòطيئة@/ جهة �ٕا اòطأ@: ã|و

التكليف@/ وخfف أ�مر عصيان جهة �ٕا اXعصية@: ã|و

وا�نزجار@/ الزجر جهة �ٕا ْوب@: Ò¡ا ã|و

ماّدtا@/ ã| مّر Fك والبطء القصور جهة �ٕا :@j�ٕا ã|و

ا¡وب@/ ,@j�ٕا اòطأ@, رم@, Ôا� ـ@راجع@ـ ا¡ّق عن ا�نقطاع جهة �ٕا ا�رم@: ã|و

/@٩ . ٨١ ـ ُقِتَلْت ذَنٍب ِّ بأيى ُسِئَلْت ةُ ْوُءوَد ÒXا ذا@ وٕا
عاجزة قا¼Íة كانت ا@ Øu@أ مع قتلت@, ء ãæد وهو ويتبعها يلحقها jٕا ّ بأيى أيى

الذنب@/ عن

َلكُم ويَْغِفر نوَبنا@, ذُ َلنا فاغِفر نوَب@, الذُّ يَغِفر لَِذْنبک@, واسَتغِفريى ْنب@, الذَّ غاِفر
نوبُكم@/ ذُ

الغـفران ماّدة تسـتعمل خصوصـيّاته@:@ �ٕا والنظر الذنب حقيـقة فبمfحظة
فٕاّن والعصـيان@: وا¡وب والوزر j�ٕا موارد ã| ُتناِسب و� به@, متعلّقة وا�ستغفار
عن انقطع ومن مسـ�ه@, عن ورّدها اXوضـوعات تلک ورفع إ�صfح يلزمه العبد
أّوً� له فfبّد عمله@: ã| والتسا� البطء أظهر أو وزراً@, aل أو أمره@, Ï½ع أو ا¡ّق@,

ٕاليه@/ ويتوَب يُصلَحه Øj وتقص�ه@, اLرافه �ٕا يتوّجه أن
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٣٦١ ذنب

:@ ã#َخـطيئ ã� َيـغفر أن َخطايانا@, َلنا @لِيغفر ـ باòطأ متعلّقة تسـتعمل قد نعم
مورده ã| الغفران استعFل تري هذا وع� والندامة@, ٕاليه التوّجه هو اòطأ وٕاصfح

َخطايانا@/ ربُّنا َلنا يَغِفر أن َنطمُع ٕانّا ـ والتوبة والدعاء الطلب بصورة واقعاً

تغفل@/ fف مواردها@, ã| باXاّدة التعب� لطف ظهر وwذا
اòطأ@/ ـ ماّدة راجع

/@٥٩ . ٥١ ـ م ßwذَنوِبأصحا مثَل ذَنوباً َظلموا ِللَّذيَن فٕانَّ

نوب فالذَّ وعدواuم@, ظلمهم أثر ã| ورائهم Gم@ومن �حقاً ما@يكون مطلق يراد
ويتبعه@/ صاحبه يلحق شديد وِخزيىٍ nوأ وعذاب فجيع وأثر ء ãæد أمر @كّل

مـفهوم ٕاّن نعم ,@ ينبغيى ما ع� ليس مطلقاً والنصيب با¡ّظ نوب الذَّ وتفس�
وهذا به@/ وا�ختصاص اللحوق باعتبار ا¡ّظ@, أو بالنصيب عنه Øويع� يُعنون الَذنوب

نوح@/ قوَم أصاَب ما مثَل ُيصيَبكُم أن ã}ِشقا ِرَمنَّكُم Ö ÒN, ـ �تعا قوله ã| Fك@
اXاض8@/ أصاب ما يلحقكم بأن ãçعداو �@يقطعنّكم أيى

بلحاظ العمل أو عليه@, اX;ّتب وأثره العمل Vموع منه يراد الذنب و�PO@أّن
العمل وهذا الكريه@, ا¢الف العمل هو عرفاً فالذنب ويلحقه@/ العامل يتبع الّذيى أثره
معاً@, والِوزر رم Ôوا� j�ٕوا والِعصيان نب للذَّ مصداق فهو هو@: هو حيث من لوحظ ٕاذا

مyا@/ كّل فيف;ق ا�هات وسائر أ�ثر جهة اعت�من وٕاذا

أم�@اXؤمن8صلوات قال ع�@أنواع@, والنتيجة@يتنّوع أ�ثر الذنب@باعتبار @ٕاّن Øj
كميل@: دعاء ã| عليه@, ا`

ل ßJُتـ ã# الَّ نوَب الذُّ ã� اغِفر الّلهمَّ الِعَصـم@, ِتُک Òt ã# الَّ نوَب الذُّ ã� )غِفر الّلهمَّ
بُس ÒI ã# الَّ نوَب الذُّ ã� اغِفـر الّلهمَّ َعـم@, النِّ Ùُتغـ� ã# الّ نوَب الذُّ ã� اغِفر الّلهمَّ َقم@, النِّ
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ذنب ٣٦٢

وُكلَّ أذنبتُه ذَنب ُكلَّ ã� اغِفر الّلهمَّ الَبkء@, ُل ßJ تُ ã# الَّ نوَب الذُّ ã� اغِفر الّلهمَّ عاَء@, الدُّ
ا@/ Ôtأخطأ َخطيئٍة

/@٢ . ٤٨ ـ تَأخَّر َوما ذَْنبک ِمن َم َتَقدَّ ما اُ> لََک لِيَْغِفر ُمِبيناً َفْتحاً لََک َفتْحنا ٕانّا

الّسـلطة وتـثبيت ا¡كـومة وبسط القدرة ومزيد بالتوسعة ظاهرياً فتحاً أيى
ووفـاق اÇXؤمن8 التـابع8 وك>ة ـيّة ×G�ٕا والنواهيى أ�وامر وٕاجراء النفوذ وحصول

xم@/ ÒXا¢الف8ومسا
وأ�نـوار اÇXعنويّة القـلبيّة والفـتوحات الغـيبيّة باXكاشفات روحانيّاً وفتحاً

القدسّية@/ وا¡قايق الfّهوتيّة اليقينيّة

ثام ا�~ ã| الذنوب فٕاّن ذنوب@, ÏÉم ا ØW ينكشف الفتوح هذه من كّل وMسب
سـيِّئاُت أ�برار وحسناُت والباطنّية@, الظاهريّة واXـقامات اXراتب باختfف Hتلف
أو الظـاهر ã| لfٕنسان الوسع حصل فٕاذا وسَعها@, ٕاّ� نفساً ُ̀ ا يُكلِّف و� ب8@, اXقرَّ
قصوراً سبق ما جريان ã| ويَري جديدة@, اُخر ووظائف تكاليف �ٕا يتوّجه الباطن@:

ã�ّال أعFله من يُدرك و� وآ\اً@, وVرماً ومُذنباً مق½ÍØاً دا_اً نفسه ويَري بل وكيفاً@, Ó ØFك@
/@j�ٕوا والتقص� والغفلة الزلل ٕاّ� منه سبقت

اÇXطهَّرين وأ�وصياء ب8 اXقرَّ أ�نبياء من يُ;اءيى ما ã,يَبت الَمبنَي هذا وع�

Ø ãع� الوصي8ّ kخا يقول ,@mالدا ع ØÍÉوالت واXناجاة البكاء من اXرِضي8ّ@: وأ�ولياء
الّسfم@: عليه

قليلٌة ã#وطاَع غاِلٌب ãQَمْغلوبوَهوا ãَمْعيوبوَعق� ãÏ»ونَف جوٌب Ö ÒT ãRقل يى ×Gٕا
الغيوب@/ َعkَّم يا ا¡يلُة فَكيَف َكث�ةٌ ã#وَمْعصي

وتسـديده ال¿Ìيـفة نفسـه لتقوية اXـقام@, هذا �ٕا ناظرة الكرZة ا�~ية فهذه
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٣٦٣ ذهب

Ørوتـطم اُمر Dف oيسـتق Øح� قلبه@, عن وا�ضطراب الðلزل وٕازالة أمره@, oكIو
رّبه@/ من ٕاليه اُنزل ما تبليغ ã|و اòلق �ٕا فر السَّ ã| الfّهوتيّة نفسه

به@: الكافرين من تكن و� الربّانيّة ا¡قيقة هذه فخذ

َمعرفتک@/ بأنوار قلوَبنا ر ونوِّ نفَسک@, فنا وعرِّ ذنوَبنا@, َلنا )غِفر الّلهمَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذهب@:

وقـد معروف@, َهب الذَّ ذلک من ونَضارة@, ُحسن ع� يدّل اَُصيْل ذهب ـ مقا
ِخلَل أو بالذهب@, ه وَّ Ô] ُسيور والَمذاهب@: أ�ذهاب@/ ع� وNمع َذَهبة@, فيقال يؤّنث
مَعِدن رأي ٕاذا َذِهٌب@, رجل ويقال مُْذَهب@/ فهو بالذهب ه وَّ ÔW ء ãÏ¾ وكّل ُسيوف@/ من
َهبة الذَّ فأمّا اصفرار@/ �ٕا aرة علَتْه ٕاذا مُْذَهب@: Hيلòا Qمن وُكَميت فدهش@, الذهب
فهذا ِذهاب@/ وا�مع والنبات@, أ�رض ÍÔÉتَن wا ٔ�ّن الباب@, قياس وهيى َجود@, طر Ò Òf
َذهاباً َيذهب ذَهَب يقال ُمضّيه@, ء@: ãÏ¿ال َذهاب وهو آخر@, أصل ãWوب الباب@/ مُعظَم

َحسناً@/ َمذهباً ذَهَب وقد وُذهوباً@,

ُجـفن Çّلة@: ßòا bع لل ßòوا ـ ُبرد أو جلد من قّدة :@� السَّ bع يور السُّ أقول@:
بأ�دم@/ مغشيّاً كان ٕاذا السيف

التأنيث ٕاّن ويقال مراء@, Ò¡ا َهب الذَّ هيى فيقال ويؤّنث معروف@, الذهب@: ـ مصبا
َهب الذَّ :@ أ�زهريى وقال َذَهَبة@, فيقال باGاء يؤّنث وقد القرآن@, نزل وwا ا¡جاز لغة
وأسباب@, َسَبب مثل أذهاب وا�مع لَذَهبة@, bعاً Nعل أن ٕاّ� تأنيثه Nوز و� مذّكر
ويعّدي َذهاباً@: يذهب أ�ثر وذهب بالذهب@/ هته موَّ وأذهبته@: ُرغفان@/ مثل وُذهبان
وَمذهباً@: وُذهوباً َذهاباً أ�رض ã|وذهب وأذهبته@, به ذهبت فيقال وباGمزة با¡رف
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ذهب ٣٦٤

فيه رأي َمذهباً@: الدين ã|وذهب وطريقته@/ قَْصده قصد ُفfن@: َمذهب وذهب /@ÏÉم
رأياً@/

/@ Ø ãZذه لون ذهٌب@, [@ذاهاب@] ـ قع

بالذهب@/ ã� طَ ِهب@] [@ذيى

بالذهب@/ ã� الطَّ تذهيب@, هوب@] [@ذيى

أيى مذاهبُه عليه وضاقت وُذهوباً@, َذهاباً يذهب ذَهَب ـ ٢٥٣ . ١ ا�Çمهرة
وفfن خفيف@, قليل مطر هاب@: والذَّ ا¡اجة@/ لقضاء شـاه ÒW الرجل وَمذهب ُطرقه@,
ء ãÏ¾ كل والُمْذَهب@: معروف@, َهب@: والذَّ الطريقة@, أيى الَمذهب وقبيح الَمذهب َحَسن
عـربيّاً أحسبه fا اXذهب@: يُسـّمي الّذيى الداء هذا فأمّا َهب@/ الذَّ ]اء Hب ßÌ¾ Qاُ ُعّل
الذهب رأي ٕاذا الرجُل َذِهَب ويقال أذهاب@/ وا�مع با¨ن@, والذهب@مكيال صحيحاً@/

مyا@/ فزع ٕاذا وَذِئَب@, َر ß ÒMو وَبِقر بَِعل يقولون Fك فأفزعه الكث�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¢صوصة@/ وا¡ركة ØãÏÉXا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ء@: وا£يى ãÏ¿Xوا والنفوذ واXرور ØãÏÉXا ومواّد اXاّدة هذه ب8 والفرق

ا¡ال@/ قبل ومضيّه أمر Iقّق أيى السابق الزمان فيه يfحظ :@ ØãÏÉXا أّن
وعنه@/ ء ãÏ¿ب ا�جتياز فيه يfحظ واXرور@:

أ�مـر ã|و وغـ�ه@, يُعقَل Dف ويكون ء@, ãÏ¾ ع� الدقيق الورود هو والنفوذ
وغ�Yا@/ واXاء الكfم كنفوذ ,@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى

بالقدم8@/ ا¡يوان ã| ا¡ركة فيه يعت� :@ ãÏ¿Xوا
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٣٦٥ ذهب

عـن ا¡Çركة هو الذهاب أّن Fك معّينة@, نقطة عن إ�قبال فيه يعت� ء@: وا£يى
ء ا£يى ã|و نقطة@, عن إ�دبار جهة هو الذهاب ã|لحوظXفا إ�دبار@, ع�سبيل نقطة

جهة@/ �ٕا وإ�قبال ا¡ركة
ويَأِت ُيذِهْبكُم يَشأ ٕان :@�تعا قوله Fzمعني ã| اللّفظ8 هىذين ع�@مقابلة ويدّل

/@ ¿Ìيى البُ وجاَءته الَرْوُع Òoٕابراه َعن ذَهَب ØFفل َجديٍد@, ْلٍق Ò ßR
ء@/ وجيى çأ ـ ماّدة راجع وإ�تيان@: ء ب8ا£يى والفرق

ومـفهوم اÇXعقولة@, اXعنويّات ã| أو ا¤سوسة اXاّديّات ã| ٕامّا الذهاب ٕاّن Øjٕا� ذَهْب ٕا :@ ã| Fك ا¤سوس ãPف ,@çأ ـ ã| قلنا Fك Mسبه Fyم مورد كّل ã| الذهاب
به@/ ذَهبوا ØFفل هذا@, ãÏ½بَقمي اذَهبوا ٕا�أهله@, ذَهَب Új فرعون@,

َعنكُم ِلُيذِهَب َخَلق@, ا ß[ ٕالىه ُكلُّ لََذَهَب بنورهم@, ا> ذََهَب :@ ã| Fك اXعقول ã|و
َزَن@/ Ò¡ا َعنّا أذَهب السيِّئاِت@, Òéُيذِه سناِت Ò¡ ا ٕانَّ جَس@, الرِّ

/@١٠ . ١١ ـ ã Øَع� يِّئاُت السَّ ذهَب َليقولَنَّ تْه َمسَّ اء ØÍÒÈ َبعَد نَعFَء أذقناه ß6 َولَ

السـيئات من فاُريد مفردة@, كلمة وهيى اء ØÍÉال بعد واقعة السيّئات كانت ØXا
مـفرداً بفعله ء جيى هذا وع� اً@, ØÍÈو سـيّئاً كان ما مطلق وهو واحد جامع مفهوم
الكـلمة@, مـفهوم يfحظ أيى وتأنيثه@, الفعل تذك� مقام ã| ã Øك� قانون وهذا مذّكراً@,
ما مثَل أزواُجهم َهَبْت ذَ الَّذيَن فآتوا الفعل@: ويؤّنث يذّكر وُيfحظ يُقصد ما وباعتبار
الfّزم أّن علzا ويدّل استغراقاً@, أ�زواج أفراد ا�~ية هذه ã| ف�اد /@١١ . ٦٠ ـ أنَفقوا

هو@/ حيث من ا£موع � أزواجهم@, ذهبت الّذين من واحد واحد لكّل إ�يتاء هو

ا¢صوصة@, ا¡ركة من ـ يناسـبه و]ا Mسـبه موضوع كّل ã| هاب الذَّ ٕاّن Øj
النـور ٕازالة الطـريقة@, تلک ع� والسلوك والطريقة اXسلک انتخاب ,@ الرأيى وٕاظهار
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ذهل ٣٦٦

كّل ã|حظfفي وأمثاGا@, وا¡«Ìة@, واòوف وع والرَّ السيّئة و ÒTو والتوفيق@, والبص�ة
معنوّية@/ أو ماّدية نقطة من ا¢صوصة ا¡ركة مفهوم مطلق مyا مورد

َذهـاب كلمة أّن رأيت Fك الع�يّة اللغة من مأخوذ فهو َهب@: الذَّ مفهوم وأمّا
مورد كونه مع َهب الذَّ فٕاّن اXفهوم8@, ب8 التناسب يبعد و� غ�@/ � اXع, wذا فzا
ب8 Dف ومتحّرك ومتداول متحّول وهو ويضبطونه@, وJفظونه يك2ونه للناس توّجه
Zكـن fف ÏÉم فٕاذا َهب كالذَّ ووجوده ء ãÏ¾ كّل بقاء أّن أو يد@, �ٕا يد من أيدvم

قيمة@/ ّ بأيى وIصيله ٕاعادته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذهل@:

فـيقال بـنفسه يتعّدي وقد غفلُت@, ُذهوً�@: أذهَُل ء ãÏ¿ال عن ذَهلُت ـ مصبا
:@ الزÌ¿Uيى وقال ء@/ ãÏ¿ال عن فfن ã,أذَهل فيقال@: بأ�لف يتعّدي أن وأ�@ك> ذهلته@,

تعب@/ باب من يَذهَل َذِهَل لغة@: ã|و عنه@, وشغل َعمداً تناساه أ�مر@: عن ذهَل

عن َذِهلُت غ�ه@, أو بُذعر ء ãÏ¾ عن شغل ع� يدّل واحد أصل ذهل@: ـ مقا
:@ ãæاللحيا وعن أ�صل@/ هو هذا كذا@/ عنه ã,وأذهل ُشِغلت@/ أو نسيتَه ٕاذا أذهَُل: ء ãÏ¿ال
ٕ�ظfمه@, ذلک يكون أن وNوز الليل@/ من ُهدٌء َمرَّ تقول@: Fك وَذهٍْل@, الليل من ُذهٍْل

أ�شياء@/ عن فيه يُذهَُل وأ@نّه

يـقال ونسياناً@/ ُحزناً يُوِرث شغل هول@: الذُّ ـ َتذَهُل َتروuا يوَم ذهل@: ـ مفر
كذا@/ وأذهله كذا@, عن ذهل

أيى وكذا@, كذا عن ãÏ»نف َذهَلْت قوGم من فاشتقاته ُذهل@: ـ ٣٤٩ ا�شتقاق
Tفوظاً كان فٕان اللَّيل@, ِمن ُذهٌل ذَهَب قوم@: وقال ذاهٌل@/ فأنا عنه@, HفرغتQ َسَلْت
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٣٦٧ ذهل

َذهابه@/ كأ@نّه هذا@, من العقِل وُذهوُل هذا@/ من فهو

ولدها عن تَسلُو أيى ـ ُمرِضَعة ُكلَّ َتذَهل تروuا يَوَم ـ ٢٦١ . ٦ الxذيب
مَسـجُده ãÏ¾فرا عن ã Øِخ� أذهََل امرأة@: وقالت أ�@ك�@/ والفزِع القيامة لشّدة وت;كه
هل الذَّ الليث@: وقال عyا@/ ه ُسلُوَّ فشَكْت فرا¾Îا عن بعبادته اشتغل زوجها ـ@@وكان
من مÏÉَذهل :@ ãæاللحيا وقال شاغل@/ عنه يشغلک أو ع�عمد تَناساه َء ãÏ¿ال تركُک

ربيعة@/ من َحيّاِن والّذفهfِن@: والدال@/ بالذال لغة@, وَدهل َذهل ساعة@/ أيى الليل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفزع@/ عنه@بدهشة والشغل عن@أمر fء Òòا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
أمر@, عن اXطلق الشغل أو اXطلق f السَّ أو ال;ك أو النسيان أو الغفلة معناها وليس

حزناً@/ يورث شغل أو ع�عمد أو تناسياً@ ال;ك أو

ال«Îو@: ال;ك@, النسيان@, الغفلة@, ـ وب8مواّد بيyا الفرق يظهر وwذا
الذكر@/ مقابل ã| الغفلة فٕاّن
ا¡فظ@/ قبال ã| والنسيان
الفعل@/ مقابل ã| وال;ك

ويف;قان غ�ه@, وعن ذ@كر عن كان Dوف يكن n Dف يش;كان وال«Îو والغفلة
فعل ã|و يكون ØFع تكون والغفلة نفسه@, فعل ã|و يكون � ØFع يكون Îو Ø»ال أّن ã|

Îو@/ Ø»ال راجع الغ�@,

]ع, الع�يّة اللغة ã| وردت اXاّدة هذه أّن ذ@كرناه@: الّذيى أ�صل ع� ويدّل
وا�رتعاش@: اòوف
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ذو ٣٦٨

ارQَف@/ ارتعَش@, ارتعَد@, خاَف@, [@زاَحل@] ـ قع

@أرَضَعْت ØFُمرِضَعٍة@َع@ ا@َتذَهُل@ُكلُّ Òuة@@ـ@يَوَم@َتروZية@الكر ويدّل@عليه@أيضاً:@أّن@ا�~
دهشة ع� �@تدّل ا Øuفٕا وال;ك@: والنسيان الغفلة مفاهoمطلق �@ُتناسب /@٢ .@٢٢ ـ
خوف حصول دون من عاديّة حالة ã| يتحقّق قد مyا ًfّك ٔ�ّن وخوف@, واضطراب

اليوم@/ ذلک ع�شّدة ُتشعر fف ودهشة@,

التجّنب@/ أيى والذأر الفزع@, ]ع, الذعر ماّدة مفهوم مفهومها@: من ويقرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذو@:

Qذهبت ذبُل ]Çع, ُفعول@, ع� وُذويّاً رمي باب من َذْوياً العوُد ذَوي ـ مصبا
ٔ�@نّه أيضاً@, ياء فقيل عينه@: وأمّا Tذوفة@, ياء �مه وذا@: أذَبله@/ ّر@: Ò¡ا وأذواه ,@Hنضارته
ووزنه ,@ ِحييى باب أ@ك>من طَوي باب ٔ�ّن أ�قيس وهو واو@, وقيل إ�مالة@, فيه ع Ôd
و� والياء@, وأ�لف بالواو فيعرب صاحب@, ]ع, ويكون َسَبب@, وزان َذَوي أ�صل ã|
ِعلم@, وَذُوو ِعلم وذوا مال@, وذو علم ذو فيقال جنس@, Ëºٕا �ٕا مضافاً ٕاّ� يستعمل
وذات ال Òb ذات Lو الوصفيّة ع� دّلت فٕان مال@/ وذوات مال وذواتا مال@, وذاُت
واXؤّنث@, اXذّكر ب8 الفارقة اGاء تلحقه � Ëº�ٕوا ,@Ëºٕا ا Øu@�ٔ بالتاء كتبت ُحسن@:
ًfّمستق ÓÊºٕا Qعل وقد قا_ة, Lو اXشتقات@, فأشبه مع,الصفة@, ٔ�ّن@فzا باGاء@: وجاز
برهان@: ابن وقال وماهّيته@/ حقيقته ]ع, ء ãÏ¿ال ذات فيقال أ�جسام@, عن wا Øفيع�
َعـfّمة يقال fف التأنيث@, تاء تلحقها � أÊºءه ٔ�ّن جهل@, ا`@: ذات اXتكلّم8 قول
ذاٍت �ٕا النسـبة فٕاّن أيضاً@, خطأ الذاتية@: الصـفات وقوGم ,@8Xالعا أعلم كان وٕان
اXع, هذا عن قطعت ٕاذا Dف وكfمنا ٕانxي@/ ـ أصله �ٕا Ëº�ٕا ترّد النسبة ٔ�ّن ,@ ّ ذويى
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٣٦٩ ذو

بنفس oعل واXع, الصدور@, بذات oعل ـ Lو اd�ّٕية@, ]ع, غ�ه@, ã| واستعملت
م¿Îوراً@/ عرفاً ء ãÏ¿ال ]ع,نفس استعGFا صار وقد الصدور@,

ذلک@, صاحب وتفسـ�ه ناقص@, Ëºٕا ذو@: الليث@: قال ـ ٤١ . ١٥ الxذيب
الليث@: قال َذُووَن@/ وا�مع@: َذواِن@, والتثنية مال@/ صاحب أيى مال@, ذو فfن ـ @كقوGم
الشعر@: ã| وNوز مال@, ذواتا وYا مال@, ذات هيى تقول@: ذات@, ذو@: تأنيث ã| وتقول
ذوو هم وتقول وون@/ الذَّ ـ ا�مع ã| وتقول أفناٍن@/ واتا ذَ ـ أحسن وا¦ام مال@, ذاتا
ذا لقـيته العـرب@: وتقول مال@/ اُ�ت وهّن مال@, اُولو ومثله مال@, ذوات وهّن مال@,
وقت FÇw يـراد وذات ذا ٔ�ّن ُسَن@, Ò¡ يوم@, ذاَت مثل َصباح ذاَت قيل ولو صباح@,

ã�ّال ا¡الة أيى بينُكم@: ذاَت وأصِلحوا ا> فاّتقوا ـ وأمّا والصباح@/ اليوم �ٕا مضاف
حقيقته ء@: ãÏ¿ال وذاُت الِعشاء@/ @فzا ã�ّال الساعة أراد العشاء: ذاَت وكذلک@أتيتک /@ Ö8َللب
: @Ìºيرَته@اXضمرة@/@وقال@ابن@أ�نباريى ã,فه@من@ذات@نفسه@,@كأ@ّنه@يع َعَر وكذلک وخاّصته@/
ذاتGذا فتأنيث اXضَمرات@, من القلوب Mقيقة معناه@, دور@, الصُّ بذاِت Õoعل ٕانّه ـ ã|
اُريد ال¿Êل@/ ذاَت م ÔÎÔÈتَْقِر َغَرَبْت وٕاذا ß�¨ا ذاَت َكْهفهم َعن ـ �تعا وقوله اXع,@/

أ@ّنثها@/ فلذلک ا�هة@, بذات@:

ذوات@, وأصلها ذات مؤنّثه فfّٔن أ�ّول@: أمّا ياء@, و�مه واو, عينه ذو@: ـ @كليّات

ّ الطيى باب فfّٔن :@ ãæالثا وأمّا ا�ستعFل@/ لك>ة عيyا حذفت ذواتا مثنّاها أّن بدليل
بأÊºء الوصف �ٕا ُوصلة وهيى ,@�أو أ�غلـب ع� وا¡مل القـّوة@, باب من أ@ك>
معناه جهة �ٕا نُظر ٕاذا وُذو با�مل@/ اXعارف @ُوصلة@ٕا�وصف الّذيى أّن Fك أ�جناس@,
ÓÊºٕا يكـون @أن ãÏÉيـقت اللفظ جهة �وٕا بالغ�, متعلّق ٔ�@نّه حرفاً يكون أن ãÏÉيقت
جهة �ٕا نُظر ٕاذا ٔ�@نّه الناقصة@: أ�فعال وهكذا فيه@, Ëº�ٕا خواّص من ء ãÏ¾ لوجود
جهة �ٕا نُظر وٕاذا ا¡دث@, ع� د�لته لفقدان fًفع � حرفاً يكون أن ãÏÉيقت معناه
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ذو ٣٧٠

فغلبوا البارزة@, والÊÉئر التأنيث من الفعل عfمة لوجود fًفع يكون أن ãÏÉيقت لفظه
عن يبحثون م Øu@�ٔ ,@fًفع وبعÎÉم ,@ ÓÊºٕا بعÎÉم فسّموا اXع,@, جهة ع� الّلفظ جهة
وذو /@ ãæعاÇXا عن Mثهم ٔ�ّن أداًة الناقصة أ�فعال وا Ø Òd واXنطقيّون أ�لفاظ@, أحوال
و�@يوصف صاحب@, ]ع, @ذو ã|ذلک و�Nوز بالفعل توَصل ّ طيى ع�لغة ]ع,الّذيى
Nوز و� والنكرة@, اXعرفة wا يوصف فٕانّه صاحب ]ع, ذو fRف اXعرفة@, ٕاّ� wا
ذو ã| واش;ط صاحب@/ ]ع, ذو كذلک وليس بالواو@, ٕاّ� يكون و� ذا و� ذيى فzا
و� العـرش@, ذو يقال صاحب@, fRف ٕاليه@, اXضاف من أ¾Ìف اXضاف يكون أن
قـال هـذا وع� ء@, ãÏ¿ال ذو يقال و� ء ãÏ¿ال صاحب ويقال العرش@, صاحب يقال
وت@, Ô¡كصاحبا تكْن و, وقال ا¡وت@, وهو ٕا�النون فأضافه النون@, وذَا ـ �تعا
ح8 فٕانّه ٕا�ا¡الت8@, إ�شارة حسن ã| كث� ب8اللفظ8تفاوت لكن واXع,واحد@,
لفـظه ٔ�ّن وبـالنون أ¾Ìف wا إ�ضافة ٔ�ّن بذيى çأ عليه الثناء معرض ã| ذ@كره
من الyيى معرض ã| ذ@كره وح8 َيسُطرون@/ َوما والَقلَِم Ðن ـ ا¡وت لفظ من أ¾Ìف

والصاحب@/ ا¡وت بلفظ çأ اتّباعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و� إ�شارة@, أÊºء من ذا كلمة من Ó,ومع لفظاً قريبة ذو@: ـ الكلمة هذه أّن
/@ الّذيى ـ ã| ٕاليه أ¾Ìنا Fك إ�شارة@, أÊºء من مشتّقة أيضاً اXوصو�ت تكون أن يبعد
عند ÍÈحا معايَن وهو ٕاليه Xشاٍر وضعت إ�شارة أÊºء أّن ذلک@: وتوضيح
ا¢Çتلفة أحواÇGا ã| صيغxا للتثنية ٕاّن ويقال اXبنيّات@, من وتَُعّد وا¢اطب@, اXتكلّم
والياء أ�لف@والواو حروف وليست مyا, الرفع@والنصب@وا�ّر ع�@هيئة ًfّمستق وضعاً

ٕاعراب@/ mfع
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٣٧١ ذو

وهو أ�سـFء@, ã| أ�صل هو ما �ٕا رجعت فzا × Ø,ثـXا صيغ أّن ا¡ّق ولكّن
الظاهر@/ خfف فzا@: مستقّل بوضع والقول ,@ × Ø,ثXا ã| اd�ٕيّة لغلبة وذلک إ�عراب@,

اXوصو�ت@/ من التثنية صيغ ã|وكذلک

للبناء, عن@إ�ضافة@سبباً يكون@ا�نقطاع أو لfٕعراب@, سبباً تكون@إ�ضافة وقد
قبُل@/ ِمن أ�مُر ِ ِ̀ ـ الظروف ã| Fك@

]Çع, وتكون معربًة@/ فتكون اُضيفت@, ٕاذا لfٕشارة@: ذا كلمة الباب هذا ومن
السّتة@/ اÊº�ٔء من ا Øuٕا ويقال صاحب@,

أحدYا مفهوم وينطبق لفظاً@, متوافقان F Øuفٕا ٕاشارة@: ÒËºٕا @أ�صل ã| كوuا وأمّا
اÇXتكلّم عند م¿Îود معايَـن وهو زيد �ٕا يشار مال@: ذو زيد فقولـنا خر@, ا�~ ع�
أّن ـ واÇXع, آخر@, ء ãÏ¾ �ٕا وينسب يضاف Øj تعريفه@, �ٕا حاجة و� وا¢اطب@,
ذو@: ـ من اXستفاد اXفهوم كان وØXا اòصوصّية@, هذه ع� واقع اÎ¿Xود ٕاليه اXشار
ع� يدّل ء ãÏ¾ �أضيف@ٕا فٕاذا ,@Hع,الوصف[ أضيف@وكان اÎ¿Xود@Qٕاذا اXعايَن مطلق

ã| اXع, هذا من وقريب النحو@, wذا Fyبي نسبة وجود أيى وغلبته@, ومالكيّته سلطته
ومشـ�ه ومعاِينه وناظره وصاحبه وشاهده مال مالک ـ فيقال اللفظّية@, إ�ضافات

كالصفة@/ اXع, ã| الكلمة فهذه فه@, ØÍ½ومت
هذه غ� له عنوان و� ومعلوم@, ٕاليه ومشار ومعايَن م¿Îود ٕالينا بالنسبة فهو
والغلبة@, وإ�حاطة واXعاينة ال¿Îود بعنوان آخر ء ãÏ¾ �ٕا نسبته فتكون اòصوصّية@,

الصاحب@/ ع�مفهوم داّ�ً مع,كونه وهذا

البـناء وأمّا أ�صل@, ÏÉمقت ع� اÊº�ٔء@: من غ�ه ã|و فيه إ�عـراب ٕاّن Øj
ا¡روف@/ من الُمدنيى بَه الشَّ �ٕا فيحتاج

القاهريّة ع�سبيل Fyبي الشديدة اfXزمة هيى ذو@: كلمة مفهوم حقيقة ٕاّن Øj
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ذو ٣٧٢

والصاحب@/ اXصاحبة من اXع,أخّص وهذا وا¡ا@كمّية@,
العشـاء@, ذات ã| والساعة الصباح@, ذات ã| الوقت oمفاه تكون هذا وع�
من الصدور@: ذات ã| وا¡قائق ا¨8@, ذات ã| وا�هة الب8@, ذات ٕاصfح ã| وا¡الة

الواحد@/ أ�صل ذلک مصاديق

باعتـبار@, ا¤كومة اXقهورة والذات ا¡قيقـة مفهوم يرجـع أ�صل هذا �وٕا
آخر@/ باعتبار ا¡ا@كمة والقاهرة

هذا وب8 ْويى الذَّ من اXستفاد النضارة وذهاب الذبل ب8مفهوم التناسب ولعّل
أذبله@/ أيى ا¡ّر أذواه يقال بالذبل@, وا¤كوميّة اXقهوريّة Iقّق هو أ�صل@:

ذُو ـت�@, ÒXا القّوة ذُو َمغِفرة@, َلذو ربَّک ٕانَّ َرaة@, ذُو رّبكُم الَفْضل@, ذُو واُ>
َعدل, ذَوا @ْكر@, الذِّ ِذيى والقرآِن عارج@, ÒXا ذيى الطَّْول, ِذيى الَعرش, ذُو وإ,@كرام, kِل Òا�

الّصدور@/ ذات

فاXغايرة ع�اXغايرة@, الداّل الصاحب ]طلق التفس� �يصّح اXوارد@: هذه ãPف
الفارسّية@/ ـ داراي ـ مفهوم من قريبة الكلمة وهذه مفاهيمها@, جهة ومن اعتباريّة فzا
ذُو وِفرَعوَن ,@oَعظ َحّظٍ َلذو ٕانَّه مناه@, َعلَّ ا ßX ِعلم َلذو وٕانَّه ُع«Ìة@, ذو كاَن َوٕان
ِمـن سـعة ذو ان@, ÖJ والرَّ الَعْصف ذُو َعريض@, ُدعاٍء َفذُو ,@oِعقابأل وذُو أ,وتاد@,
ذاِت كّل ا¨�@, ذاَت َزْرع@, غ�ِذيى بواٍد َمسَغبة@, ذيى يَوٍم ,@ ×èُقْر ذا كاَن ولَو سعته@,

َلها@/ Òa ٍل Ö Òa
فzا واXوضوعات اُ�مور هذه بأّن ٕاشعاراً الكلمة wذه اXوارد هذه ã| فالتعب�

ومقهورّية@/ شديدة مfَزمٌة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٧٣ ذود

ذود@:

إ�بل@/ bاعة وا�~خر ء@/ ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال تنحية أحدYا أصfن@: َذود@: ـ مقا
عن فـfناً ُذدُت قوGم ـ فأ�ّول واحد@/ باب �ٕا راجَعـ8 البابان يكون أن وTتَمل
ع� أَعنْته فfناً@: أَذْدُت ويقال وِذياداً@, َذْوداً أذوُدها ãٕاب� وُذدت َذوداً@, أذوده ء ãÏ¿ال
ٕا�الع¿Ìة@/ من@الثfثة ود الذَّ أبو@زيد: قال الَنَعم@/ من ْود الذَّ ـ وأ�صل@ا�~خر ٕابله@/ ِذياد

قالوا م Øu@�ٔ مؤنّثة ْود@: والذَّ /@Ì¿الع �ٕا ب8الثfث ما إ�بل من الَذْود@: ـ مصبا
ٕاّ� يكون � ْود الذَّ البارع@: ã| وقال أذواد@/ وا�مع صدقة@, َذْوٍد `س من أقّل ã|ليس

َمَنعها@/ وذياداً@: َذوداً َيذودها اXاء عن ٕابلَه الراعيى وذاَد ٕاناثاً@/

من Gا واحد � مؤنّثة وهيى Ì¿الع �ٕا ب8الثfث ما إ�بل@: من ود الذَّ ـ صحا
القليل مع القليل bعَت ٕاذا أيى ٕابٌل@, ْود ٕا�الذَّ ْود الذَّ اXثل@: ã|و أذواد@/ والكث� لفظها@,
وَطـردtا@/ ُسـقxا إ�بَل@: وُذدت كذا@/ عن ُذدتـه تقول الطَّرد@, ياد@: والذِّ كث�اً@/ صار

اللسان@/ والِمذَود@: َدفّاع@/ ا¡قيقة حاميى وَذّواد@: ذائد ورجل مثله@/ والتَّذويد@:

ء ãÏ¿ال عن وذاده كذا@, عن ُذدتـه تقول والدفع@, والطَّرد وق السَّ ود@: الذَّ ـ لسا
وأذاده@: وذاده وُذّواد@, د ُذوَّ قوم من دفّاع@, ا¡قيقة حاميى أيى ذائد ورجل وِذياداً@, َذوداً
ا¨ن ٔ�هل عنه الناَس أذوُد ãÏÈحو َلِبُعْقر ã Øæٕا ا¡وض@: حديث ã|و ياد@/ ع�الذِّ أعانه
الثـور@: وِمذَود الِعرض@/ عن به يُذاد ٔ�@نّه اللسان@, والِمذود@: وأدفعهم@/ أطرُدهم أيى

مثله@/ والتذويد@: وسقxا@/ ا Òtطرد ٕاذا َذوداً@, أذودها إ�بَل وُذدُت قرنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق يظهر وwذا ٕابعاد@, مع الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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ذوق ٣٧٤

وغ�ها@/ وإ�بعاد والتنحية والطرد رء والدَّ واXنع الدفع وب8مواّد

فعل@/ حدوث عن Zنع ما ٕاNاد هو اXنع@: فٕاّن
والبقاء@/ ا�ستدامة جهة ã| Zنع ما والدفع@:

اfòف@/ مقام ã|و شّدة مع الدفع هو رء@: والدَّ

شّدة@/ مع إ�بعاد هو والطَّرد@:

/@ Ø8مع جانب �ٕا إ�بعاد فzا يfحظ والتنحية@:

والدرء@/ الدفع@, راجع ـ ٕاليه وتنحيته العقب جهة �ٕا اXنع هو والرّد@:

Tّل@/ أو ء ãÏ¾ عن وإ�بعاد الدفع هو ود@: فالذَّ

Çم ßuُدو ِمن َوَوَجَد َيسـُقون النّاِس ِمَن ـًة اُمَّ عليِه َوَجَد َمْديَن ماَء ورَد ولَّما
/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء الرِّ ُيْصِدَر Ø#ح ã ßWَنس , قالتا gا َخطبُ ما قاَل َتذوداِن ßامرأت�

ا�خـتfط من حذراً ,@ ãWوالس اXاء مورد عن ا ßuوتُبعدا Fxماشي تدفعان أيى
وا¦اّس@/

وأمثاGا@/ والرّد والدفع اXنع دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

راجع ـ اa�ٔر البحر ¾Êل من ال¿Ìقيّة ا�نوبيّة ا�هة ã| معمورة كان والَمديَن
البقع@/

شعيب@/ اXرأت8ـ Iقيق ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذوق@:

اXفروش بالعَصب اXنبثّة الرطوبة بواسطة ء ãÏ¿ال طَعم ٕادراك الذوق@: ـ مصبا
عرفته ٕاذا ومَذاقاً@: وَذواقاً وَذَوقاناً َذوقاً أذوقه الطعام ُذقت يقال اللسان@, عُضل ع�
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٣٧٥ ذوق

جّربته@/ ء@: ãÏ¿ال وُذقت الطعام@/ أذقته فيقال باGمزة ثان �ٕا ويتعّدي الواسطة@, بتلک
HعFا� Qلّذة عسيلَة الرجل وذاق به@/ ب2وله عرفـه ٕاذا البأَس@: فfن ذاق يقال ومنه

اfòط@/ حfوة FG حصل ٕاذا عسيلَته@: وذاقت اXرأة
Vازاً منه يشتّق Øj تطّعم@, ِجَهة من ء ãÏ¿ال اختيار وهو واحد أصل ذوق@: ـ مقا
اòليل@: كتاب ã|و اخت�ته@/ فfن@: عند ما وُذقت َذوقاً@/ أذوقه اXأ@كول ُذقت فيقال
ٕاعطائها مقدار ما نظر ٕاذا القوَس@, ذاق ويقال ذاقه@/ فقد مكروه من بٕانسان نزل ما @كلُّ

قّوtا@/ وكيف

أيى َذواقاً ُذقُت وما وَمذاقة@, ومَذاقاً وَذواقاً َذوقاً أذوقه ء ãÏ¿ال ُذقت ـ@ صحا
وأمـر ء@, ãÏ¾ بعد شـيئاً ُذقت أيى وتذّوقته@, خ�ته@/ أيى فfن@, عند ما وُذقُت شيئاً@,

َمعلوم@/ ّرب ÔV أيى مُستذاق

والَمذاق وق فالذَّ ومَذاقاً@, وَذواقاً َذوقاً يذوقه َء ãÏ¿ال ذاق مصدر وق@: الذَّ ـ لسا
ء@/ ãÏ¿ال طعم والَمذاق: طّيب@, َذواُقه@ومَذاقه تقول Fك , ÓFطَع ويكونان يكونان@مصدرين
]ع,مفعول فَعاٌل َذواقاً@, يذّم يكن n ـ ا¡ديث ã|و واÌ¿Xوب@/ اXأ@كول هو واق@: والذَّ
ا> فأذاَقها مد@: ÔJو ُيكره Dف يكون وق والذَّ /@Ëº�ٕوا اXصدر ع� ويقع الذوق@, من

ã|و واòوف@/ ا�وع عقاب من ت ßُخ� ما بسوء ابتfها أيى @ـ@ واòوف ا�وِع لباَس
Xا fًمث واَق الذَّ َب ÒÍÉف َذواق@, عن ٕاّ� قون َيتفرَّ � عنده من خرجوا ٕاذا كانوا ا¡ديث@:
ٔ�نف«Îم يقوم َيتعلمونه@, وأدب علم عن ٕاّ� يتفّرقون � أيى ,@�òا من عنده ينالون
الَعذاَب: َفذوقوا قوله@: ã| :@ Ø ãèأ�عرا ابن ٔ�جسامهم@/ الطعام@وال¿Ìاب وأرواِحهم@مقاَم

الفم@/ وبغ� بالفم يكون وق الذَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ذوق ٣٧٦

والتحقيق@:

ØXا ء ãÏ¾خصوصيّات من ٕاحساس^وذج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
تـلک كانت وسواء الباطنة@, ا¡اّسة أو الfّمسة أو الذائقة Mاّسة كان سواء Îا@, Ø» ÔJ

نقمة@/ أو نعمة مطلوبة@, غ� مكروهة أو Tمودة مطلوبة اòصوصيّات
اللسان@: بوسيلة اXصطلحة الذائقة ٕاحساس من أعّم لغة الذوق أّن فظهر

و,¾Ìاباً َبرداً فzا ,َيذوقون الّشجرةَ@, ذاقا ØF فلَ :@ ã| Fك واللسان بالفم وق فالذَّ
وال¿Ìب@/ الشجر راجع وال¿Ìاب@, الشجرة من الظاهر هو ع�ما بناء ـ

ِلَيذوقوا غ�ها ُجلوداً لناهم بدَّ َبرداً@, فzا َيذوقون , :@ ã| Fك بالfّمسة والذوق
فـٕاّن ـ ع� السَّ عذاِب ِمن ُنذقه ريق@, Ò¡ا َعذاَب ذوقوا َسـَقر@, َمسَّ ذوقوا الَعذاَب@,

باللمس@/ تُدَرك واòشونة واللينة وال�ودة ا¡رارة
اXوتََة ٕاّ, اXوَت فzا َيذوقون , ـوت@, ÒXا ذاِئقُة نَفٍس ُكلُّ :@ ã| Fك النفس وَذوق

بالقوي@/ ا¡ا@كم Ø ãæإ�نسا النفس هو اXوت مُدِرك فٕاّن ـ اُ,و�×

َبعَد نَعFَء قناه 6أذَ ولَ wا@, فِرحوا َرaًة الناَس قنا أذَ َوٕاذا :@ ã| Fك اXطلق والذوق
فٕاّن ـ َتكِسبون rُكن ما ذُوقوا بأَسنا@, ذاقوا Ú#ح أمرها@, وباَل َفذاَقْت ْته@, َمسَّ اَء ØÍÒÈ
مشموم مُب½ÍÒأو ملموس@أو مسموع@أو من مyا @مصداق ِّ اòارج@بأيى ã|@ة@تتحّققaالر
يتصّور@/ صنف ّ وبأيى نوع ّ والبأسبأيى الَوبال وكذلک روحانّية@/ أمور من أو مَذوق أو
ح Ò;Ç ÔN ما يعّم إ�نسان من والكسب العمل فٕان ُيكَسب@, ا ØW ينعكس ما ونظ�Yا

السّيئة@/ بالنيّة أو بالسمع أو ØË¿بال أو بالفم أو باليد أو باللسان أو Í½بالب
مـرتبة أّول هذا فٕاّن وإ�ذاقة@: بالذوق والعذاب الرaة موارد ã| التعب� وأمّا
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٣٧٧ ذوق

فـٕاّن يتحّمله أن لfٕنسان Zكن � Fyم الذوق ع� الزائد أّن �ٕا مضافاً ا�زاء@, من
ِلَيذوقوا ها Òغ� ُجلوداً لناُهم َبدَّ :@oعظ oأل وعذابَه ء@, ãÏ¾ كّل أركان وسعت ا` رaة

تكُفرون@/ Ôrُكن ا ß[ الَعذاَب َفذوقوا الَعزيز@, أنَت ٕانََّک ذُْق الَعذاَب@,

,َيذوقون أ�ولوّية@: ع�طريق بالكليّة @أمر ãPن@�ٕا به@ٕاشارة التعب� يكون وقد
إ�دراك فيكوُن َذوقاً@, يذوقوuا � أيى ـ Ìاباً Ò¾,و َبرداً فzا َيذوقون , اXوَت@, فzا

/@�أو بطريق ß Ö8َمنتفي Ìاب@: Ø¿لل Ìب Û¿وال للموت الكامل

:@ ã| Fك Hلٍّف جهة ِمن أ�مر@, من مرتبة أّول �ٕا لfٕشارة به التعب� يكون وقد
بأ@كـل ابتدآ ØFفل أيى بأَسنا@/ ذاقوا Ø#ح :@ ã| Fك جزاء ابتداء من أو الشَجرة@/ ذاقا ØFفل
تكذي}م انxي أن �ٕا قبلهم ِمن وكّذب /@Ftَسوآ بَدْت الذوق@: Fyم وIقّق الشجرة

جزاًء@/ وذوقه البأس ظهور بابتداء

النظر فيكون وحدوثه@, و¾Ìوعه أمر Iقّق ع� للد�لة به التعب� يكون وقد
البقاء جهة ذ@كر �ٕا تعّرض دون من السابقة@, ا¡الة وتبّدل ا¡دوث جهة مطلق �ٕا
لد@, Ôòا َعذاَب ذوقوا َظلموا ِللَّذيَن ِقيَل Ú Ôj الَعذاَب@, َفذوقوا ٕاZاِنكُم َبعَد Ôkأ@كََفر :@ ã| Fك@

َكب�اً@/ َعذاباً نُِذقُه ِمنكُم َيظِلْم وَمن

جهات أو وبقاًء وحدوثاً شّدًة العذاب ٕا�مطلق النظر كان ٕاذا ما fRف وهذا
وَوْيـٌل ,@oُمـق َعـذاب م Ô ÒGو ا> م Òyولََع ,@oٕا�َعذابعظ ُيرّدوَن Ú Ôj فيقال@: أخري@:

Íون@/ ÒÉ ÔTالَعذاب ã| ولىئَک اُ َشديد@, َعذاب ِمن ِللكاِفريَن

فٕاّن روحانّية@, أو ج«Êنيّة Mواّس يكون أن من أعّم الذوق مفهوم أّن فظهر
وتلم«Îا تب½Íها@وتسمعها الروحانيّات@, تدرك wا قُوًي@وحواّساً إ�نسان@أيضاً لروح

َيعِقلون@/ , فُهم ُعميىٌ ُبكم ØË Ô¼ ـ وتشّمها وتذوقها
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ذيع ٣٧٨

مواردها@/ ã| باXاّدة التعب� لطف أيضاً وظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذيع@:

أظهرته@/ وأَذْعُته@: وَظهر@/ Ì¿ٕانت وُذيوعاً@: َذيعاً ا¡ديُث ذاع ـ مصبا

�Çòا ذاَع يقال وانتشاره@/ وظهوره ء ãÏ¿ال ٕاظهار ع� يدّل أصل ذيع@: ـ مقا

Ø ãع� حديث ã|و الَمذايع@, وا�مع اً@, ØÌº rيك � ِمذياع@: ورجل ُذيوعاً@/ يَذيع وغ�ُه
طريقة اXع,من ã| هذا من كلمة هنا وها البُُذر@/ الَمذاييع و� بالَمساييح ليسوا :@HعQ

كلَّه@/ ¾Ìبوه ٕاذا ا¡وض@: ã| ما الناُس أذاَع يقولون@: ا�نتشار@,

بـه وأذعت أ�مـَر وأذعُت فذاع@, أذعناه يقال أ�مر@, يَشيع أن يع@: الذَّ ـ لسا
وَذيَـعاناً َذيـعاً يَذيع �òوا ء ãÏ¿ال وذاع وأظهرَته@/ أفشيتَه ٕاذا ٕاذاعًة@: ÚÌ ß»ال وأذعت
مكان ã| متاعيى وتركُت به@/ ذهب ء@: ãÏ¿بال وأذاع /@Ì¿وانت فشا وَذْيعوعة@: وُذيوعاً

به@/ اُذيع فقد به ُذِهب ما وكّل به@, ذهبوا ٕاذا به@: الناس فأذاع وكذا @كذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق هو وهذا معاً@, وا�نتشار الظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا�نتشار@/ الشيوع@, البُدّو@, إ�عfن@, هر@, Òا� إ�فشاء@, ـ وب8مواّد بيyا

قصد@/ fوب قهراً Ø8الب الظهور هو البدّو@: فٕاّن

منه@/ أعّم والظهور@:

واòفوت@/ اGمس خfف الصوت ورفع العاّم إ�ظهار هو وا�هر@:
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٣٧٩ ذا ,@ ذيى

الك>ة@/ تقبل موارد ã| ويستعمل إ�ظهار ك>ة هو وإ�فشاء@:

للنفس@/ اXع, ٕاظهار وأ@نّه مقابله@, ã|و الكBن عدم هو وإ�عfن@:

/@ ّ والطيى ا�مع خfف والتشعب الفتح هو وا�نتشار@:

والتفريق@/ ا�نتشار هو وإ�شاعة@:

هو@, حيث من الظهـور مفهوم وإ�فشـاء@: وا�هر والبدّو الظهور ã| فيfحـظ
وأمّا ا�نتشار@, جهة Ì¿والن الشـيوع ã| ويfحظ مyا@/ كّل ã| زائدة خصوصيّة مع

ا�هت8معاً@/ �ٕا فيه فالنظر إ�ذاعة

/@ ٨٣ . ٤ ـ ِبه أذاُعوا ْوِف Òòا أو أ,ْمِن ِمَن جاَءُهمأمٌر ٕاذا
HÌ¿والن ع�@اXفهومQ@8الظهور فالكلمة@تدّل @ُيظهرونه@ويَن¿Ìونه@ب8@الناس@/ أيى

معاً@/
الكرZة@/ ا�~ية هذه ã| wا التعب� لطف فظهر

Øj اXكان أو ا¡وض ã| اXتاع أو اXاء ظهور فباعتبار به@: هاب الذَّ مفهوم وأمّا
ون¿Ìه@/ ٕاشاعته

ع�ا¡قيقة@/ ليس Vّرداً بإ�شاعة أو ا£ّرد بإ�ظهار اXاّدة فتفس�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ذيى

ذان وXثـنّاه للمذّكر@, ذا وهيى ٕاليه@, Xشاٍر وضع ما إ�شـارة@: أÊºء ـ الكافية
اُو�ء Fو�معه ,@ ß8َوت تاِن وXثنّاه ,@ وِذهيى يى ßtو وِذه وِته ã ßçو وِذيى تا وللمؤّنث وَذيِن@,
للقريب@, ذا ويقال اòطاب@, حرف wا ويتّصل التنبيه@, حرف ويلحقها وق½Íاً@, مّداً

للمتوّسط@/ وذاك للبعيد@, وذلِک
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ذا ,@ ذيى ٣٨٠

التنبيه ها ويدخلها فعَلْت@, ذيى يقال حاÍÈة@, Xؤنّثة ٕاشارة Ëºٕا :@ ذيى ـ مصبا
أ�خفش قال فعَلْت@/ ذيک و�@يقال فعَلْت تيک ويقال وهذه@أيضاً@/ فعَلْت@, فيقال@هذيى
ألفاً@, الياء قلبوا Øj فخفّفوا مشّددة@, بياء ّ َذيى Hذا ã|Q أ�صل الب½Íي8ّ@: من وbاعة
وذهب حيوت@/ دون ِحييت باب فلوجود ياًء@: الfّم جعلهم وأمّا ٕامالxا@/ dع ٔ�@نّه
الواو وقلبت اعتباطاً@, الكلمة ياء هيى ã�ّال الياء فحذف ذويى أ�صل أّن �ٕا بعÎÉم@:

قبلها@/ ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً

َيشَفُع الَّذيى ذَا َمن :@�تعا قوله ومنه ]ع,هذا@, يكون ذا@: ـ ٣٢ . ١٥ الxذيب
اXتكلّم يراه معايَن ٕاليه مشاٍر ٕاËºكّل ذا@, :@qيGا ãèأ وعن /@ ]ع,الّذيى ويكون ِعنَده@/
Ëº�ٕا هو وحدها الذال وقالوا@: مفتوحة@, وحدها الذال واËº�ٕمyا قال@: وا¢اطب@/
الرجل@, ذا ـ كقولک بعده@, ]ا Ì Ú»يُف Øح� هو ما ُيعرف � م}م Ëºٕا وهو ٕاليه@, اXشار
مع وزادوا @اُختک@, وِذيى أخوك@, @ذا ـ والتأنيث التذك� ب8 فرقاً الذال فتحة وجعلوا
أبـو قال أنِت@/ أنَت@, ـ قالوا Fك ياًء@, لfُن� ك«tÌا ومع ألفاً@, اXذّكر ã| الذال فتحة
وتا ا`@, أمَُة وِته ا` أمُة وِذه ا`@, أمُة وِذيى ا`@, عبد ذا يقال ِذه@, معناه ذيى العبّاس@:
ٔ�@نّک لفظها@, ع� ذه ُتَصّغُر و� تا@, أو ته تصغ� تيّا@, قلَت ِذه@: صّغرت وٕاذا ا`@/ أمَُة
الف ÔO ما فصّغروا اXذّكر@, فالتبس ذيّا@, لقلت ذه صّغرت ولو ذيّا@, قلَت ذا صّغرت ٕاذا
يشـ� ن ØW بعيداً ا¢اطب وكان ا¢اطب من ٕاليه اXشار بعد وٕاذا اXذّكر@/ اXؤّنث فيه
Çا Ø̂ ٕا نصب@, و� خفض موضع ã| ليست الكاف وهذه ذاك@, فقالوا كافاً@, زادوا ٕاليه@:
فقالوا �ماً فzا فزادوا خفض@, موضع ã| ا Øu@كأ السامعون فتوّهم أخاك كاَف أش}ت
ـ ربِّک من ُبرهاناِن فذاِنک ـ وذانِک ذاِن فقالوا أ�لف فأبقوا نوناً@, زادوا ثنّوا ØFفل ذلک
الfّم بدل التشديد هذه فجعلوا أخواك@, ذانِّک فيقول النون هذه يُشّدد من العرب ومن

/@Hذلک ã|Q

www.attaweel.com



٣٨١ ذا ,@ ذيى

أن :@ اّلذيى ذا َمن ـ ã| وJتمل غ�@/ � ٕاشارة Ëºٕا قا_اً@: ذا مَن ã| وذا ـ @كليّات
� التنبيه هاء فٕاّن ,@ الَّذيى هىذا ْن أمَّ قوله@: ã| Fك ٕاشارة@, ÒËºٕا يكون وأن زائدة@, يكون
ذىلَِک :@�تعا كقوله ذلک@, موضع ã| ذلک يستعمل وقد إ�شارة@/ Ëºٕا ع� ٕاّ� تدخل
إ�ثـن8 �ٕا للواحد wا يُشار قد Fك َتعوُلوا@, أْدæأ@ّ, ذىلَِک ِمنُكم@, الَعَنت ÒãÏ ß¿َخ ْن Ò ßX
وا£Çموع Ø,ثXا بتأويل ُئه@, َسـيِّ كاَن ذىلَِک ُكلُّ ـ@ Lو ا�مـع �وٕا ِلک@, ذى Òَب� َعواٌن ـ@@

أيى ذلک@, الَعتيق بالَبْيِت فوا وِلَيطَّوَّ ـ الكfم8 ب8 للفصل ذلک يطلق وقد باXذكور@,
سواء@/ وهذا ذلک بلفظ ٕاليه بالب½Íفإ�شارة Jّس � وما ذلک@/ افعلوا أو ذلک@, أ�مر

بعده@/ اXذكور الفعل مصدر �ٕا ٕاشارة :@ َوَسطاً ًة ُأمَّ َجَعلنا@كُم لِک وكذى ـ@@ ã|وذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع, وذا ã�ّوال الّذيى ـ@ اXوصول رجوع الظاهر أّن ذو@: ã| قولـنا مّر قد أ@نّه
وتا@/ ذا ـ إ�شارة أÊºء �ٕا الصاحب@,

واليـاء التـاء فٕاّن القاعـدة@, فع� ِته@: ِذه@, ,@ ِذيى ,@ ãç تا@, ـ@ التأنيث صيغ وأمّا
ْبِت ÒÍÒÈو ÍÒÈَبْت @ ã| Fك التأنيـث@, عfمات من التـاء@: من اXـبدلة واGاء والك«Ìة

وأمثاGا@/ بالوقف@, وضاِربَْه وضاِربٌة ãè ßÍÈوا
ا Øuٕا حيث ا�ستعFل@, ã| مyا ي;اءي ما ظاهر فع� مفرداtا@: ã| البناء وأمّا
وجود �ٕا مضافاً فzا@, ٕاعراب تقدير �ٕا لنا حاجة و� ا¡ا�ت@, Uتلَف ã| Øتتغ�@�

ا¡رفّية@/ ãæعاXكا هو الّذيى إ�شارة مفهوم وهو فzا اXقتÏÉللبناء
و�@حاجة علzا , التغي� �عتوار الظاهر , هو فzا فإ�عراب مyا@: Ø,ثXا وأمّا

وغ�ه@/ الرفع حا�ت ã| متعّدد بوضع بالقول وتصحيح ٕا�تأويل لنا
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ذا ,@ ذيى ٣٨٢

صحيح ا�ستعFل هذا أّن فا¡ّق ا�مع@: أو التثنية مقام ã| اXفرد استعFل وأمّا
ٕا�شخص أّوً� اòطاب كان أو وا£موع@, Ø,ثXا �ٕا � واحد@, ٕا�كّل النظر كان ٕاذا

غ�ه@/ �ٕا ويلتفت يتوّجه Øj مفرد@, Ø8مع

ونستع8 تعا�نستمّد ومنه الذال@, حرف ع� وتوفيقه@, بتأييده العا¾Ìولنَْخrالكfَم ã|وذلک منه@/ ٕاّ� قّوة و� حول و� القّيوم@, ّ ا¡يى وهو ا¡روف@, بقيّة ٕا[ام ã|
فة@/ ØÌ¿Xا قم بلدة ã| ,@ ه ١٣٩٨ سنة من أ�ّول الربيع من

نسـتع8 ٕايّاك اللّهّم

أموريى ض أفوِّ وٕاليک
ا` يا
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٣٨٣ عة متنوِّ موضوعات ã| Iقيق

لغات ã| عة موضوعاتمتنوِّ ã|قيقI
خ� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / س,× Ô¡ا اÊº�ٔء اòب�من
rخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Òkاòوا ßkاòا
خّد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتُبَّع وملوكهم اُ�خدود أصحاب
خفت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الصfة ã|وإ�خفات ا�هر
خلد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والنار ا�نّة ã| مع,اòلود
خلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وُخلق وَخلق وتكوين وتقدير ٕاNاد
`ر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والزينة وا¡جاب Fر ßòا
دعو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / و¾Ìائطه الّدعاء حقيقة
دود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اُموره وجريان داود
دين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / معناه وحقيقة ين الدِّ
ذخر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها واXهموسة اXهجورة ا¡روف
ذرء / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / س,× Ô¡ا اÊº�ٔء من الّذارٔي
ذنب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره معناه الّذنب
ذو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXوصو�ت إ�شارة أÊºء
ذيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / = @ = = @
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الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٣٨٤

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز
طهران@/ طبع ,@ ّ رويى ßGا منصور ãè�ٔ أ�دوية حقائق عن أ�بنية
/@ ه ١٣٧٧ Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء

/@ ّ أ�عظميى نعFن بنفقة ,@Í½م طبع ,@ للدينوريى الطِّوال أ�خبار
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى البfغة أساسuج = أسا

/@ ه ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, ٕ�بن ا�شتقاق
بريطانيا@/ طبع Øم� ٕاSيل

م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريس@, طبع ,@ ØãÏºللمقد والتار± البدء
/@ ه ١٢٨٥ سنة ,@Í½م طبع جزءان@, ّ الورديى ابن تار±

م@/ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ Í½م طبع ,@ ّ لfٔزهريى اللغة tذيب ـ الxذيب
/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر ã| Vّلدات@, ٤ ُدريد@, ٕ�بن اللغة bهرة ـ مهرة Òا�
ه@@/ ١٣١٢ Vّلدات@, ٦ ٕايران@, طبع ال¿Ìايع@, ¾Ìح ã|@مfالك جواهر ـ ا�واهر

/@ ه ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ ّ للدم�يى ا¡يوان حيوة
Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع إ�سfمية@, اXعارف دائرة
ٕايران@/ طبع ,@ Ø ã Ùللح� إ�سfم ¾Ìايع ـ ال¿Ìايع

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللغة صحاح = صحا
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من ãæوالثا أ�ّول صموئيل

ش@/ /@ ه ١٣٤٤ ٕاÌºائيل@, طبع ,@oحي لسلDن ãÏºبفار ع�يى فرهنگ = فر
/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى هfل ãè�ٔ اللّغويّة الفروق
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٣٨٥ الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز

بالفارسّية@/ ب�وت طبع ها@كس@, اXقّدسXس; الكتاب قاموس = قم
م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@ ãèعر ـ ّ ع�يى قاموس = قع

/@ ه ١٢٨٨ ٕايران@, طبع ,@ للجاميى ¾Ìحه مع النحو ã|ا¡اجب ٕ�بن الكافية
/@ ه ١٣٠٨ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الكّشاف تفس� ـ الكّشاف

/@ ه ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء ãèأ كليّات = @كليّا
/@ ه ١٣٧٦ سنة Vلّداً@, ١٥ ب�وت طبع منظور@, ٕ�بن العرب لسان = لسا

/@ ه ١٢٩٣ ٕايران@, طبع ,@ للطرJيى اللغة ã| البحرين Vمع
/@ ه ١٣٣٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@, ãè�ٔ Ì¿الب أخبار ã| Í½ا¢ت
/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للمسعوديى الذهب مروج ـ اXروج

بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من داود َمزام�
/@ ه ١٣٢٦ ٕايران@, طبع Vّلدان@, ,@ ã}اwلل الشيعة مستَند

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اللغة مصباح ـ مصبا
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه@, َثروت من بالتحقيق قُتيبة ٕ�بن اXعارف

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãWللجوالي ,@ أ�عجميى الكfم من اXعّرب = مع
/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب ã| للّراغب@, اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, ٕ�بن اللغة مَقاييس = مقا
منه@/ Ì¿ع ا¡اديى الكتاب بريطانيا@, طبع ,@hالقد العهد كتب من أ�ّول اXلوك

والتار±@/ أ�دب كتب فأ@ك> التأليف@:@ ã| اXراجع وأمّا
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تعا�× ُهو
وتأييده وتوفيقه ]نِّه
الّرابع ا�زء يتلوه
الّراء حرف وأّوله
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